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শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি.এ ৃ 
"২ 

শ্রীরাখালরাজ রায়, বি.এ 

রাদপুর (বাকিপুর ) 

কক ভারত” কাধ্যালয় হইতে 

ক রায় কর্তৃক প্রকাশিত 

ছ্ু৩২৩, ১১ই পৌষ 



ন্ুংল্তললীনন পরেন? 
৩১নং বৌবাজাব স্রাটঃ কলিকাতা ; 

শ্রপৃর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত । 



নিবেদন 

'সাহিত্য পঞ্জিকা" প্রথম বর্ষে বনু ভ্রম, ক্রুটী ৪ অসম্পূর্ণতা লইর' 

বাভিব হইল । টিকিট দিয়া পত্র লিখিয়া, টেলিগ্রাম করিয়াও বিবরণ 

সংগ্রঃ করিতে পারি নাই। নাহাতে আমরা ভবিষ্যতে অধিকতর 

বিবরণ সংহত কবিতে পারিঃ তদ্বিষয়ে সাহাযোব জন্য সাধারণের নিকউ 

সান্ুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি । 

ঘাারা আমাদিগকে সাহাধ্য কবিয়াছেন তাহাদিগের নিকট আন্তরিক 

বুতজ্তা জ্ঞাপন কবিতেছি। 

সাহিত্য-সম্মিলন ও উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সমন্মিলনের সকল ফটো ও 

নথাবথ বুন্তাস্ত আমরা নহুপত্রঃ এমন কি টেলিগ্রাম করিয়াও বথা। সময়ে 

পাভ নাভ। বঙগীয়-সাভিত্য সম্মিলন ও সাহিতা পরিষদের ইতিহাস 

তঈটী বিনি দিতে গ্রাতিশ্রুত হইয়াছিলেন তিনি আজকাল করিয়া ছর 

নাসে দেন নাত । এই রকম অনেকে অনেকরূপে জাহাধা করিবেন 

আশা দিরা নিরাশ কবিয়াছেন। প্রায়ই তাহাদের উপধ নির্ভর করিয়া 

বসরা অনেক বৃত্তান্ত সংএাহ করিতে পাঁবি নাই। মারে সাহেবের 

অক্সফোড অন্ডিধান ০ সময় প্রায় লক্ষাধিক “রেফারেন্স” সকলে 

তঃপ্রবুত্ত হা ফিাছিলেন। আর আমাদের দেশে পত্র লিথিয়া, 

চর গ্রাম করিয়া, সামান্ত সামান্ত বিষয় সংগ্রহ 



আশ। আছে যে পুজনীয় ভূবন বাবুর ক্ষেত্রেও এইরূপ হইবে। শ্রীযুক্ত 

বাণীনাথ নন্দী মহাশয় এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়। আমাদের কৃতজ্ঞতা 

ভাঁজন ভইয়াছেন। 

তুল, চুক্, অক্মমতা পদে পর্দে। কবির কথায় বলি 
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“ভয়ত এ কুল স্ন্দর নয় ধরেছি সবার আগে, 

চলিতে চলিতে -ত্বাখির পলকে, ভূলে কারে। ভাল লাগে ।” 

“সমসাময়িক ভারত” কাধ্যালয়, ) শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদাাব। 

কাকিপুর । ) শ্রীরাখালরাজ রায়। 



স্বক্রুতলাক্ছিত্্স্ক 

একনিষ্ঠ সেবক 

৬ব্যোমকেশ মুস্তফী 

এবং 

দশম বঙ্গীয় সাহিনা সম্মিলনে সমাগত 

সাহিত্যিকবুন্দকে 

প্রথস্ম ব্তলবেন্ 

সাহিত্য-পঞ্জিকা 

উপহার স্বরূপ প্রদর্ত তইল। 

সক্জামন্ধিক্জিহীরত” কাধ্যালয়, 

যা হুর নিল পুত রি 

»৬র গে. ১.৩ সাল । 





সুচী 
প্রথথস্ম জ্ভাগ 

প্রণন অধ্যায়-_এ্রতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী 

দ্দিতার অধ্যায় প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নাম 
তায অধ্যায়__আধুনিক যুগের স্বগীয় গ্রন্থকারগণ 

উ্টুৎ 'অধ্যায়-_বাঙ্গালার বর্তমান গ্রন্তকাবগণ ও তাহাদের 

পুল্তকাবলী 
পঞ্চম অধ্যায়-_মুসলমান লেখকগণের তালিকা 

অধায়-সংবাদপত্র 

ম অধ্যায়--সভাসমিতি ও পুস্তকালয় 

টম অধ্যায়-__সুদ্রণ বিষয়ক তথ্য 

দ্িত্তীয্তর শ্! 

নথন অধ্যাঁ্--১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ 

ভ্রিতায় অধ্যার-_-১৩২২ সালের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা 
সং অধ্যাক্---বাঙ্গাঞ্খ সাময়িক পত্রিকার তালিকা 

থ অধ্যাক্স--বিগত বর্ষের মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

কম অধ্যায়--বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিবরণ 
৩১৭ 







দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি 

র্ 

টিন নি পটু 
8 ক 4 ৬ এ রঃ (০ ৬ ফি ৪ 

রি [25680 

মান্তবর শ্রবুক্ত রার পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছর 
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রণ এ 

১৩২২র সাহিত্য পর্জিকা 2 ১58 
প্রথম ভাগ (এ ৮ 

প্রথন্ম অন্থ্যাস্ত স্ | 
এঁতিহীসিক ঘটনাপন্ভী ৪ রা 

“সাহিতা-পরিষৎ-পঞ্জিকা” হইতে গুহীত , 

[9617591 1৯020577501 11161500175 প্রতিষ্ঠা,৮ই শাবণ বঙ্গার্ধ ১৩০০ 

বঙ্গায়সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, ১৭৯ বৈশাখ ১৩০১ 

জাতায়-শিক্ষা-পবিষৎ প্রতিষ্ঠা, ২৭শে ফাল্গুন ১৩১২ 

ভারতচন্জ রায়ের মুত্যু ১৭৬০ 

রামপ্রসাদ সেনেব মৃতু ১৭৬২ 

কোম্পানির দেওয়ান প্রাপ্তি ১৭৬৫ 

রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪ 

হুগলিতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ১৭৭৮ 

প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তক-_হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ ১৭৭৮ 

কলিকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ১৭৮৪ 

কলিকাতা মাঁদ্রাস। প্রতিষ্ঠা ১৭৮১ 

মহারাজ কষ্ণচন্দ্রে মৃত্যু ১৭৮২ 

এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্টা ১৭৮৪ 

শীরামপুরে মুদ্রাবন্ত ( মিশন প্রেস ) প্রতিষ্ঠা ১৭৯৩ 

বাইবেলের ও আইনের বাঙ্গাল! অনুবাদ ১৭৯৩ 

প্রথম বাঙ্গাল ইংল: জি অভিধ।ন ফরষ্টার কৃত ৯৭৯৪ 

ফোর্ট উইলিয়", “কলেজ প্রতিষ্ঠা ১৮০০ 

প্রথথং বাঙ্গাল! গঞ্থগ্রস্থ__রামরাম বন্থর প্রতাপাদিত্য বর 



(২ ) 

বাঙ্গালায় প্রথম নীতিপুস্তক-_-গোলোকনাথ-রুত 

হিতোপদেশের অনুবাদ 

শ্ীরামপুরের যন্ত্রে কাশীদাসী নহাভারত প্রক1শ 

মালদহে এলারটন কর্তৃক প্রথম বাঙ্গাল! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 

শ্রীরামপুরের যগ্রে কৃন্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ 

বাঙ্গালায় প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ_সুক্তারাম কৃত বাজ্গাবলী 

প্রথম বাঙ্গালা অভিধান-_-পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্ধসিদ্ধু 

( 'অমরকোষেব অনুবাদ ) 

পুরুষ পরীক্ষার অন্রবাদ 

রামমোহন রায় রুত বেদান্তেব অনুবাদ 

বাঙ্গালী কর্তৃক প্রথম বাঙ্গালা বিগ্চালয় প্রতিষ্ঠা 

বাঙ্গালা প্রথম সংবাদপত্র গঙ্গাধর ভষ্টাচাধ্যের বেঙ্গল গেজেট 

বাঙ্গাল প্রথম জ্যোতিষ এন 

স্কুসবুক সোসাইটি প্রতিষ্তা 

দেবেনলাথ ঠাকুরেব জন্ম 

প্রথম বাঙ্গাল অন্ক পুস্তক-জমিদারা ভিসা 

সঙ্গীত পুস্তক 

প্রথম বাঙ্গাল! জ্্রীশিল্ষ1 শিবরক পুস্তক-গৌরমোহন কত 

শ্রীরামপুরে প্রামহরি প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা পঞ্জিকা 

কেরী সাহেবের “সমাচার-দপণ? প্রকাশ 

রামমোহন রায়-সম্পাদিত “পংনাদ-কৌমুদী" প্রকাশ 

কেরী সাঠেপেব অগ্থিধ্যা' বিষয়ক প্রস্থ 

ভবানীচণ বন্দ্যোপাধায়-সম্পার্দিত 'দমাঢাপচন্দ্রিকা? প্রকাশ 

প্রথম বাঙ্গাল ভঁগে!নল গ্রন্থ 

১৮৬১ 

১৮৬১ 

১৮০৯ 

১৮৩৭ 

৯৮০৮ 

১৮০ 

১৮১৪ 

১৮১৫ 

৯৮৯৫ 

৮৩: 

১৮১৬৩ 

১৮১৭ 

১৮১৭ 

১৮১৭ 

চিত 5 

১৮১৮ 

১৮১৮ 

১৮১৮ 

১৮১৮ 

১৮১৮ 

১৮7 

(১) ১৯ 



( ৩ ) 

মপুরামোহন দত্ত কৃত মুগ্ধবোধের বঙ্গানুবাদ ১৮১৭৯ 

কেরী সাহেব কত গোল্ড শ্মিথের ইংলাগুব ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ ১৮১৯ 

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কৃত বাঙ্গালায় ইংরাঁজি-ব্যাকরণ ১৮২ 

গীতগোবিন্দের প্রথম মুদ্রণ | ১৮২০ 
কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্র ১৮২০ 

অনদামঙ্গলের 1 ১৮২০ 

চৈতন্তচরিতামৃতের এ ১৮৯০ 

গল ভক্তিতরঙ্গিণীর এ ১৮২০ 

কালানাথ কর্তৃক বাঙ্গাল অক্ষরে গোদিত ভূমগুলের মানচিত্র ১৮২১ 

চ1চ্চ মিশন (সোসাইটির কুক সাঠেবের স্থাপিত প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় ১৮২১ 

বাঙ্গাল৷ নাটকের প্রথম অভিনয় --“কলিরাজার যাত্র।” ১৮২১ 

রাজ! বাধাকান্ত দেবের শব্কল্পভ্রম (প্রথম খণ্ড ) ১৮৯২ 

বাঙ্গালায় জাতিতত্ব বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ( ভেমচন্দ্বরকত ) ১৮২৩ 

বাঙ্গাপাকত্ক স্থাপিত প্রথম মুদ্রাষন্্র ('অগ্রদ্ধীপ-কাল্ন। ১ ১৮২৫ 

বিদ্যান্ন্দরের প্রথম মুদ্রণ ১৮১১ ১৮২৬ 

সংস্কত কালেজ প্রতিষ্ঠা ১৮২ 

প্রথম বাঙ্গাল! পদার্থবিদ্। গ্রন্থ --পদাথবিগ্ভাসার” খুষ্টাব ১৮২৫ 

নীতিবিষয়ক কবিতা পুস্তক---“ক বিতামুত-কুপপ ১৮৯৩ ! 

রামমোহন রায়ে উপাসনা-সভা প্রতিষ্ঠা ১৮৪৮ 

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ঠ। ১৮৯৯ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর” ১৮৩৯ 

মটন সাক বাঙ্গাল।-প্রবাদ-সঙ্গদন ১৮৩২ 

1লাকষ্ণ কৃত “শিল্পবিজ্ঞান বিষয় ₹ পুন্তক? ১৮৩৩ 

রাস্ির হন রায়ের মৃত্যু , ৰ ১৮৩3 



(৪8 9 
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক “ভাস্কর” প্রকাশ 
বাঙ্গালায় প্রথম রসায়ন গ্রন্থ 
ঈশ্বরচন্ত্র তট্টাচার্য কৃত দ্রব্যগুণতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 
মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা লাভ 
বাঙ্গালায় প্রথম চিকিৎসা! পুস্তক-_মধুন্ুদন গুপ্ডরের 'ভেষজবিধান, 
বর্ধমান রাজবাটার মহাভারত-_আৃদিপর্ক 
কেশবচন্দত্র সেনের জন্ম 
তত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠ। 

সংবাদ-প্রভাকর €( দৈনিক ) 

বিবিধাখ-সংগ্রহ 

£স্বলের প্রথম সংবাদপত্র--“মুর্শিদাবাদ-পত্রিকা' 
বাঙ্গালা প্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস- গোবিন্দ সেন কৃত 
প্রথম ধন্মতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, “ধন্মের উৎপত্তি, 
্রা্গধর্ম্ প্রতিষ্ঠা ( দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ) 
তত্ববোধিনী পত্রিক! 

প্রথম সচিত্ত পাত্রকা,__পাক্ষিক “অরুণোদয়, 
মফঃন্যলে ( বারাশতে ) প্রথম বালিকা বিদ্ভালয় 

“কালীকৈবল্যদা ফ্রিনী” প্রকাশ 

বেখুন কালেজ প্রতিষ্ঠা 
বঙ্গভাষায় প্রথম পরমিতি--পভূমিপরিমাপ বিদ্যা” 
ভার্ণাকি ইলার লিটারেচার সোপাইটি প্রতিষ্ঠা 
দাশ বারের পাচালী (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
বাঙ্গালা প্রথম উপন্যাস, শ্রীমতী মুলেন্স কৃত “ফুলমণি ও করুণা” 
প্রথম ধারাপাত, ক্ষেত্রমোহন কৃ 

১৮৩৪ 

৯৮৩৭৪ 

১৮৩৫ 

৯৮2৫ 

১৮৩৩৬ 

১৮৩৮ 

৯৮৩৮ 

১৮৩৪ 

১৮৩০১ 

৯৮৪০ 

৯৮৪৬ 

১৮৪৩ 

১৮৪০ 

৯৮৪৩ 

১৮৪৩ 

১৮৪৬ 

১৮০৭ 

১৮৪৮ 

৯৮৪৭ 

৯৮৫৩ 

১৮৫১ 

১৮৫৬ 

হচি 

৩ 



“চৈতন্তচন্দরোদয়” প্রথম মুদ্রণ 

এস্ সি কন্মকারের ওষধ-প্রস্তন বিদ্যা 

“কুলীনকুলসর্বন্ব” প্রকাশ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাকৃত ভূগোল 

প্রথম পুর্তকাধ্যবিষয়ক গ্রন্থ-_পউপা য়-দর্শক” 
( এইচ বেলী সাহেবের ) থুষ্টা 

চৈতন্য-ভাগবতের প্রথম মুদ্রণ 

কালীপ্রসন্ন সিংহের মভাভারত---আদিকাও 

এডুকেশন গেজেট | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 

দাশরথি রায়ের মুত্যু 

সভারাণীর ঘোষণ! পত্র 

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের “সোম প্রকাশ” 

ঈশ্বর গুপ্টের মৃত্যু 
তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য 

“নালদর্পণ” € ঢাকায় ছাপা 9 বাঙ্গালী কর্তৃক অভিনয় ) 

লং সাহেবের কারাবাস . 

ঢাকায় পূর্বব্-রঙ্গ ভূমি ( এাপ্ম বাঙ্গাল! সাধারণ নাট্যশাল। স্থাপন 

ভাঁরতবর্ীয় ব্রাজ্মসমাজ 

রাজ! রাধাকাস্ত দেবের মৃত্যু 

স্ুলভ-সমাচার প্রকাশ 

বঙ্গদশন প্রন্/শ 

অর্থলকাতায় প্রথম সাধারণ বাঙ্গালা নাট্যশালা স্থাপন-- , 

হ্যাশলন্তাল থিয়েটার 

১৮৫৩ 

১৮৫৪ 

১৮৫৪ 

১৮৫৫ 

১৮৫৫ 

১৮০৫ 

১৮৫৫ 

১৮৫৬ 

৯৮৫৭ 

১৮৫৭ 

১৮৫৮ 

১৮৫৮ 

১৮৫০১ 

১৮৬৩৬ 

১৮৬৬ 

১৮৬১ 

১৯ চৈ 

১৮৬৩৬ 

১৮৬৮ 

১৮৭০ 

১৮৭২ 

১৮২ 



সপ 

দ্জ্রতাীম্ অন্যান 

প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নাম বিষয় হিসাবে 

নিলে প্রদত্ত হইল । 
পু. র.প্রস্তক রচনার কাল 

এহ্প্পুলাশি ৩ শঙ্া জ্চ--রামাই পণ্ডিত, রূপরাম, 
খেলারাম, মাণিকরাম গাঙ্গুলী (পু. র. ১৫৪৭ থুঃ১, সীতারাম, 
প্রভুরাম, ছ্বিজরাম চন্দ্র, এমা পণ্ডিত, রামদাস আদক, ঘন্রাম 

চক্রবর্তী (পু. র. ১৭১৩ থু ২), সহদেব চক্রবর্তী, মুর ভট্ট 

শ্পিবি হি্স্রক্- রামকৃষ্খ দাস, কবিচজ্দ্র (শিবায়ন ), রাম রার ও 
শ্যাম রা (মুগবধ সংবাদ ) দ্িজরতি দেব ও রঘুরাম রায় ( মুগলুব্ধ ) 

দ্বিজ ভগীরথ ( শিবগুণ মভাত্মা ) দ্বিজ হরিহর মস্ত শঙ্কর € বৈদ্ধনাথ 

মঙ্গল) রামেশ্বর (শিবায়ন )। 

স্লীভ ভন! স্মঙ্ভ্ন- কবিবল্লভ, দৈবকীনন্দন, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, 
রুষ্ণরা নম, ধাম প্রসাদ, শঙ্করাচাধা । 

হ্মঞ্নভ্ন। সত্চতল- কান ভরি দত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত (পুর. 

১৪৭৯ থুঃ ) কেতকাক্ষেমানন্দ, রতিদেব, শ্রীরামজীবন বিগ্যাভুষণ, 

(পু. র. ১৭০৩ খুঃ ) স্থুসঙ্গের রাজা রাজসিংহু । 
হ্মত্ষভনচ গুভী--দ্বিজজনার্দন, মাণিক দত্ত, মদন দত্ত, মুক্তারাম সেন 

(পু. র. ১৫৪৭ থৃঃ) কবিকন্কণ বলরাম, ভবানীশঙ্কর, কবিকম্কণ 

মুকুন্দ রাম ( পু. র. ১৫৯৩ থঃ) মাধবাচাধ্য (পু. রং ১৯৫৭৯ থুঃ)৮ 

জয়নারায়ণ,সেন, দ্বিজ শিবচরণ । 

হ্খতিলশ্চ। সআজ্ষত-- গোবিন্দ দাস (পুর ১৫৯৫ খুঃ ), ক্বপ্নন্দঃ 



€॥ ৭) 

মধুস্থদন কবীন্দ্র ; বিষ্ঠান্নন্দর রচয়িতা ৪ জন-_কৃষঝ্রাম, রাম প্রসাদ 

কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র বায় গুণাকর, নিধিরাম কবিরত্ব ; প্রাণরাম 

চক্রবত্তী, রামশঙ্কর দেব, কালিদাস €( কালিকাঁধিলাস ), দ্বিজকমল- 

লোচন (চণ্তিক। বিজর ) বূপরাম ঘোষ ও অন্ধকবি ভবানীপ্রমাদ 

( দ্রগামঙ্গল ) কৰি দীন দয়াল ( হুর্গাভক্তি চিন্তামণি ) রাম প্রসাদ 

(হুর্গা পঞ্চ রাত্র ) পাকুড়ের রাজা পূ্থীচন্ত্র পাড়ে ( গৌরীমঙ্গল, 

সন ১২১৩) রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দুর্গা মঙ্গল ও গৌরীবিলাস ,, 

মুক্তারীম নাগ (দ্রগগাপুবাণ ও কালিকাপুরাঁণ ), দ্বিজ তুর্গার1ম 

(কালিকাপুরান ) ছিজরামনারায়ণ ( শক্তি লীলামৃত )। 

সীল্মত্ষন_-কঞ্চরাম (১৬০১ শক ), কবিচন্দ্র গুণরাজ। 
ক্চ্মলা স্মজ্ছজল--গুণরাজ খা শিবানন্দ কর, মাধবাচাধ্য, ভরত 

পণ্ডিত, দ্বিজ অভিরান, জগমোহন মিত্র, রণজিত্রাম দাস। 

সা সজ্জা পয়ারাম দাস। 

গাত্ট| স্মজ্ছতল-_জাধবাচার্ধ্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজকমলাকাস্ত, জয়রাম 

দাস, দুর্গীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গেঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী )। 

ক্র্থেেক্ সাগাজী-ছিজকালি দাস, দ্বিজরামজীবন বিস্তাভূষণ 
(১৯১১ শক) ইত্যাদি। | 

স্টাঁস। হিআঅন্সক গীতি- রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘু-* 
নাথ রার, মহাপাজ শিবচন্দ্রঃ মহারাজ রামকৃষ্, কালী মিজ।। 

হ্লাম্মাযশী্ঈস্তিবাস, অদ্ভুতাচাধ্য, অনন্ত দেব, ফকির রাম কৰি 

ভূষণ, ভবানীশঙ্কর বন্দ্য, লক্ষ্মণ বন্দ্য, গোবিন? দাস, ষষঠীবর ও গঙ্গ। 

দাস (ন+ জগংরাম বন্দ্য, জগৎ বল্লভ, শঙ্কর কবিচন্দ্র, শিবচন্ত্র সেন, 
ভিষক্ শুরু দাস, দ্বিজরাম প্রসাদ, দ্বিজদয়ারাম, রামমোহন, রঘুনন্দন 

। গোস্বামী (রামরসায়ন )। 



(৮ ) 

স্মহাভ্ডাল্রতত--বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর € পরাগলী 

মহাভারত ) শ্রীকর নন্দী (ছুটি খর মহাভারত ), নিত্যানন্দ ঘোষ, 

শঙ্কর কবিচন্ত্র, রাজেন্জ দাস, যঠীবর ও গঙ্গা দাস সেন, কাশীরাম 

দান, রমেশ নন্দী, কৃষ্ণানন্দ বনু । 

ভ্ঞাগহ্বতি-মালাধর বনু গুণধাজ খা প্রৌরুঞ্চ বিজয় ), রঘুনাথ 

ভাগবতাচাধ্য ( কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী ), ছিজ মাধব €প্রীরুষ্ণ মঙ্গল ), 

কবিবল্লভ ( গোপাল বিজয় ), কবিচন্দ্র (গোবিন্দ মঙ্গল ), ভক্তরাম 

( গোকুল মঙ্গল ), দ্বিজ লক্গমীনাথ (€ কৃষ্ণ মগল )। 

হত্যা লাল্লাম্রণ কু দ্বিজরাম বা রামেশ্বর, ফকিররাম দাস, 
দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, দ্িজরামকুষ্ণ, অযোধ্যারাম রায়, শঙ্করাচাধ্য, ছ্িজ 

বামভদ্র। 

ভিবিশ- শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর (রাজমাল! ১, গঙ্গারাম, (মহারাষ্ট্র 

পুরাণ ), স্ুসঙ্গের রাজ! রাজপিংহ ! ভারতী মঙ্গল, রাজমাল! ১, 

প্রাণচন্ত্র কপুর (হরিহর মঙ্গল) মাধবাচাধ্য ও কৃষ্ণরাম (রায় মঙ্গল , 

ভামিছুল্লা ( ভেল্গুয় স্থন্দরী ) আলওয়াল কবি ( পল্মাবতী )। 
বেে্ওল্র-পচ্গীবলী-অনস্ত দাস, উদ্ধব দাস, কালীকিশোর, কষ্ণ 

| দাস, কৃষ্ণকান্ত দাস, কান্ত দাস, গোরিন্দ দাস, ঘনরাম দাস, ঘনশ্যাম 

দাঁস, চণ্ডী দাস, নরহরি দাস, নরোত্বম দাস. নয়নানন্দ দাস, পরমা- 

নন্দ দাস, প্রেম দাস, বলরাম দাস, বল্লভ দাস, বংশীবদন, বসস্ত রায়, 

বাস্ছদেব ঘোষ, বিগ্বাপতি, বিপ্রদাস ঘোষ, বৃন্দাবন দাস, বৈভব দাস, 

মাধব দাস, মাধণী দাস, মোহন দাস, যছ্ুনন্দন, যছুনাথ দাস, 

রাধাবললভ, রাধামোহন, রামানন্দ, লোচন দাস, শিবধাম দাস, 

শেখর বায়। 

ইৈস্বুব-পদ্াবিলী ভ্নহ্গঞীহ- মনোহর দাস পেদসমুদ্র ) বি 
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দাস (পদকল্পতরু ), রাঁধামোহন € পদামুত সমুদ্র ), গৌরীমোহন 

দাস ( প্দকল্পলতিক1 ১, হরিবল্পভ (গীত চিস্তামণি ১, নরহুরি চক্রবর্তী 

(গীত চন্দ্রোদয় ), পীতান্বর দাস ( রসমঞ্জরী )। 

2ম্মওলক চল্িভ কন বৃন্দাবন দাস (ৈতন্ত ভাগবত", জয়ানন্দ 

(চৈতন্য মঙ্গল ১, লোচন দাস € চৈতন্তঠ মঙ্গল ১, কৃষ্ণ দাস কবিরাজ 

( চৈতন্য চরিতামৃত ১, প্রেম দাস ( চৈতন্ত চন্দ্রোদয় কৌমুদী ১, হরি- 

চরণ দাস (অদ্বৈত মঙ্গল ১, ঈশান নাগর (অন্বৈত প্রকাশ ), নরহরি 

দাস ( অদৈত বিলাস ১, নরহরি চক্রবর্তী (ভক্তি রতবাকর, নরোত্তম 

বিলাস ১, নিত্যানন্দ দাল বা বলরাম দাস € প্রেম বিলাস ১, যছনন্দন 

দাস € কর্ণানন্দ ) প্রেম দাস ( বংশী শিক্ষা ), গোপীবল্লভ দাস (রসিক 

মঙ্গল ১, কৃঝও দাস € ভক্তমালের পঞ্ঠানুবাদ 01 

৬৯ সস ০ বাজ এ এ, পন আর 



তুত্তীস্ অশ্থ্যান্্ 
আধুনিক যুগের স্বর্ীয় গ্রন্থকারগণ 

ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রস্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে 

প্রদত্ত হইল। যেখানে সংগৃহীত হইয়াছে সেখানে গ্রস্থকারের নামের 
পরেই বন্ধনী মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর বঙ্গাব ও খ্রীষ্টান্ষ উভয়ই প্রদ্ 
হইয়াছে। বেখানে জন্ম ঝা মৃত্যুর সন অজ্ঞাত সেখানে চিহ্বের 
পুর্বে বা পরে ফাক আছে। ইহার পরে নিবাস ব! জন্মস্থান লিখিত 
হইয়াছে। তংপরে গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । 
অম্ষল্ন্ুস্নান্ল দূত (১২২৭--১২৯৩) চুপী, বদ্ধমান । 

ভারতবর্ষীয় উপাপক সম্প্রদায় দুইভাগ, বাহ্বস্তর সহিত মানব 
প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দুইভাগ, ধন্মনীতি, প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র- 
ষাত্রা ও বাণিজ্যাবস্তার, চারুপাঠ ৩ ভাগ, পদার্থ-বিছ্যা | 

তহ্ষিকপুল্র গুঞ্ভ (--১৩২৩ ) ভাঙ্গামোড়া, হুগলী । হুগলী, 
পরলোকের পত্র | মানিক-_চিস্ত।। 

াম্নম্দচুতক্র স্মিঅ (১৯৫৯--১৩১০ ) বজযোগিনী, ঢাকা । মিত্র- 

কাবা, হেলেনা কাব্য, প্রেমানন্দ, ভার তমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, প্রবন্ধসার, 

ভিক্টোরিয়া গীাতকা | 

ইন্দুপ্রন্ডাম্পণ ন্দ্যোকপ্াশ্ব্যাক্স (২১৩২২) কলিকাতা । 
সপ্তপর্ণা, রবিক্্রনাথের খধিত্ব। 

ইত্দ্ন্লাথ হন্দ্যোগ্পাহ্যাক্স (১৮৪৯--১৯১১) গঙ্গাটিকুরী, 
বর্ধমান। পঞ্চানন্দ, পাঁচুঠাকুর, ভারত উদ্ধার, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম । 

উস্পান্নচত্দ্র ন্দ্যোপাহ্্যাক্ধ। (১২৬২--১৩০৪ ) খিদ্িরপূল, 
কলিকাত1। যোগেশ (কাব্য ), সুধাময়ী ( উপন্তাস )। ৬» 
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তম্প্জচ্ভ্জ গএগ্ভ্ (১৮১১-৫৮ ) কাচড়াপাড়া, ২৪ পরগণ। | সংবাদ- 

পত্র -নংবাদ প্রভাকর, পাষগুপীড়ন, সাধুরঞ্জন। গ্রস্থ--প্রবোধ- 

প্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাঁশ, বিবিধ কবিতা । 

জ্ুশ্রশ্রডিজক্র ন্বিদ্যাম্নাগক্র ( ১৮২০-৯১ ) বীরসিংহ, মেদিনীপুর । 

বিধবা! বিবাহ বিচার, বহুবিবাহ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাস্তরদেবচরিত, 

সীতার বনবাস, শকুস্তল।, আধ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, জীবন-চরিত,. 

ভ্রাস্তিবিলাস, বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ, বোৌধোদয়, কথামালা । 

উপ্পেজদ্রন্নখ। চ্ৌোতন (১২৫৫--১৩৭২ ) বনুবাজার, কলিকাত। | 

শরৎসরোজিনা, স্ুরেন্দ্রবিনো নী, দাদা ও আমি । 

উক্ষেস্ণ ত্র ল্রভিব্্যাঁ €(১২৫৯--১৩০৫ ১ রামনগর, খানাকুল, 

হুগলী । সাধংখ্যদর্শন, বেদ প্রকাশিক! । 

নী প্রহলহঙ ক্গাল্যহিস্পান্ছি (১৮৬১--১৯০৭ ) ভবানীপুর, 

কলিকাতা । সংবাদপত্র--হিতবাদী। গ্রন্থ-_বিদ্যাপতির পদাবলী, 

মিঠে ও কড়া, ডিটেকটিভ গল্প, পেনেল প্রসঙ্গ, স্বদেশ সঙ্গীত। 

বলালীপ্রম্লত্ চ্যোন্ন বিদ্যাহনণপল্ল (১৮৪৩--১৯১১) 
ভরাঁকর, ঢাকা। মাসিকপত্র-বান্ধব। গ্রন্থ-_প্রভাত-চিস্তা, 

নিশীথ-চিন্তা, নিভৃত-চিস্ত।, বিবাহ-রহস্ত, ভক্তির-জয়, ছায়। দশ্ন, 

মা ন। মহাশক্তি, ভ্রাস্তি-বিনোদ, প্রমোদ লহরী, জানকীর অগ্নি 

পরীক্ষা । 

ন্গতলীপ্রহলল্ তিনহহ-জোড়াসীকো, কলিকাত1। সংস্কৃত মহা" 
ভারতেব বঙ্গানুবাদ (পণ্ডিত সাহায্যে ), বিক্রমৌর্বশী নাটক, 

মালতী-মাধব, সাবিত্রী সত্যবান, ছুতোম প্যাচার নক্সা । 

হগলীনন্স বেগাস্ডবালীস্শ (১২৪৯--১৩১৮) পাতঞ্জল দশন, 

ঘ. গুরুশাজ, চরিত্রান্থমান বিভা, সাংখ্য দর্শন, স্তার দর্শন, বেদাস্তসার, 
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পুব্বম)মাংসার্থ সংগ্রহ, বেদাস্ত-সংজ্ঞাবাণী, পরলোক রহ্স্ত, সং- 

কর্মানুষ্ঠান শিক্ষা পদ্ধতি । মাঁসিকপত্র--অন্কুর। 
ঙ্গালীম্মজ্ হযউক্ষ (১২৪৭--১৩০৭ ) রাণাঘাট, নদীয়।। শর্ববাণী, 

ছিন্নমন্তা, মেলা, আমি, চরিতাষ্টক ছুইভাগ, কুষিশিক্ষা, কষিগ্রবেশ, 

স্ুরেন্দ্রজীবনী। 
ক্রুস্ওন্ক্মল গেশ্বান্সী (১২১৭--১২৯৪ ) ভাজনঘাট, নদীয়া । 

স্বপ্র-বলাস, রাই উল্মাদ্িনী, বিচিত্র-বিলাঁস, ভরত মিলন, নন্দহরণ, 

সবল সংবাদ পালা । 

, হুুম্বগুচতুদ্র সঅজুঙ্মদশেল্স (১২৪২--১৩১৩ ) সেনহাটি, খুলন1। 

কৈবলাতত্ব, সছ্ভাবশতক, মোহভোগ। সংবাদপত্র--বিজ্ঞাপনী, 

ঢাকা প্রকাশ। 

ক্রুম্যগুবিভাল্ী হেলস (১২৫৩-১৩৭২) ভবানীচরণ দত্ত লেন, 

কলকাতা । অশোক-্চরিত, নববিধান কি, কবিতামালা | 

[লও ক্রুআওস্মোহন্ম ববস্দ্োন্শাঙ্যা (১৮১৩৮৫ )। 

ইক্জিপ্টের পুরাবুত্ত, পলচরিত, খুষ্টচরিত, গ্যালিলিও চরিত বিষ্যাকল্প- 

দ্ম। সংবাদপত্র--সংবাদন্ধাংশু | 

শ্লেস্ণল্জ্দর জেলম্ম (১৮৩৮ --৮৪) ভবানীচরণ দন্ড লেন, 

কলিকাতা । বিধান ভারত, বক্কৃতাবলী, নবসংহিত1, জীবনবেদ, 

সেবকের নিবেদন। প্রথম সুলভ সংবাদপন্র-ম্থবলভ সমাচাবের 

প্রতিষ্ঠাতা । 

ক্ষেলাহ্নচজ্দ্র চ্িনিহুহ্ ১২৫৮-১৩২১)-রাজমালা ব ত্রিপুরার 

উতিহ[স, স্বাধীনতার ইতিভাস, সেনরাজগণ। 
ক্ীল্লোদ্চ্ত আাক্সচেলীঞ্জুব্লী5 কউক (--১৩২৩)) মান 

প্রতি তইভাগ, আদর্শ গ্রহী, নারীধর্ধ, বনফুল। মাসিক-_-ূগ্ায়ী | 
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ল্লেজ্রতক্মাহন্ন হব শ্ছ্যোপাল্যাজ্স (7১৩২২) ০ | 

ঠাকুরাণীর কথ। ও অভয়ের কথা। 

গিল্লিজ্াপ্রজ্নহ্য আাস্ৌব্রুক্পী 0১২৬৮--১৩০৫)সদ্ধিকাটি, 
ওলপুর বরিশাল । বহ্বিমচন্দ্র, গৃহলম্্মী, দম্পতির পত্রালাপ ভিতকথ। 

ঞ্ল্লীষ্প্ুভ্দর জ্যোজ্ন €১২৫০--১৩১৮ ) বাগবাজার, কলিকাতা । 

প্রার ৭০ খানি নাটক প্রহসন প্রভৃতি তন্মধ্যে নিম্লিখিতগুলি 
প্রধান,__সীতার বনবাস, চৈতগ্ঠলীলা, নিমাই সন্যাস, বুদ্ধদেব চরিত, 

বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্প, ম্যাকৃবেখ, নলদময়ন্তী, জনা, সিরাজউদ্দৌল।,, 

শঙ্কর চার্্য, ছত্রপতি শিবাজী, তপোবল, বলিদান, অশোক: গৃহলল্্ী । 

চশ্ঞীল্ী তন্ন (১৮৪৫--১৯০৬ ) বাসগ্া, বাখরগঞ্জ। উম্ 
কাকার কুটীর, দেওয়ান গঙ্জগাগোবিন্দ, মহারাজ নন্দকুমার, অযোধ্যার 

বেগম, লর্ড মেটকাফের জীবনী, ঝাগ্পীর রাণী, এই কি রামের 

অযোধ্য। । 

চত্র-্গাল্ত ভর্কালহগন্ল্র (১৮৩৬--১৯১* ) সেরপুধ, ময়মন- 

সিংহ । আ্ীগোপাল বসুমলিক ফেলোশিপের বক্তৃতা ৫ ভাগ, 
কুন্নমাঞ্জলি, চন্দ্রবংশ চন্দ্রালোক, ভদ্বাহু চন্দ্রালোক, শুদ্ধি চন্ত্রালোক, 

শিক্ষা । 

| লত্্রম্নণাথ বস্তু (১২৫১--১৩১৭) কৈকালা, হুগলী । হিন্দুত্ব, 

ন্রিধারা, ভারত রত্বমালা, শকুস্তল! তত্ব, সাবিত্রী তত্ব, সংযম শিক্ষা, 

ফুল ও ফল, কঃ পন্থা, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, নারসিংহ 

পুরাণ, পৃথিবীর নথ দুঃখ, হরিবংশ; ষোগবাশিষ্ট রামায়ণ । 

(৮জ্দ্র-্পেখল্ল নস (১২৪০---১৩২* ) উলা, নদীয়া । প্রলয় তত্ব, 

পরলোক তত্ব, বেদাস্তদর্শন, স্থগ্টি, আঁধকার তত্ব, বক্তৃতাকুস্মাজলি, 

হিন্দুধম্মের উপদেশ। 



€ ১৪ ) 

ছিজ্্গুভীব স্ণন্্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্ভাল ) (১২৪৭-_-১৩২২ ) 

চুপী, বর্ধমান । গীত রত্বাবলী, বিংশ শতাব্দী, গরলে অমৃত, ভক্তি- 

চৈতন্তচন্দরিকা, ইহকাল পরকাল, কেশবচরিত, বিধান ভারত, পথের 

সম্বল, ব্রহ্মগীতা, নব বৃন্দাবন, যুগল মিলন, ঈশা! চরিত, সাধু অঘোর- 
নাথ, ব্রাহ্মলমাজের ইতিবৃত্ত, বাল্য-সথা, কলি সংহার, যৌবন সথা। 

জপঙ্গীম্্রব্ব শুগ্ভ (১২৫৯--১৯৯৯ ) মেহেরপুর, নদীয়া। চৈতত্ত- 

লীলামৃত, লীলাশুক, লীলা স্তবক। 

জম্মগোগ্পাল গোত্জাক্ষী যু ১৩২২) রা । কাব্যদর্পণ, 
গণিভবিজ্ঞান, সঙাসমাল!, চারগাথা, সীতাভরণ, আটাকাটি, গোবিন্দ- 

দাসের কড়চা, রত্রঘুগল, সৎ সন্দর্ভ, শৈষলিনা । 

'জম্সাগোগ্পাতল আিক্াজত্্া্ল €(১৯৮২--১২৫১ ) ৰজরাপুর, 

ষশোহর । রামায়ণ, মহভারত, হরিভক্ভি ( অন্গবাদ )। 

জন্ন্নাকাজন্প হ্যোম্মাীভ্ন €(১১৫৯-- ১১৫৮) ভু-কৈলাস, খিদির- 

পুব, কলিকাতা । কাশা পরিক্রম।, করুণানিধান বিলাস । 

্পক্কু-ললৌোষ্ল স্মুক্খোস্পহ্যান্্ (১৯৫৮-০১৩১৯ ) সারসাগ্রাম, 
সাতক্ষীরা, খুলনা । নাঁসিকপত্র--মালঞ্চ। গ্রন্থ-_সাঠিত্যমঙ্গল, 
সাতনরী, উদ্ুটকাবা, শারদীয় কান্য, বীডনবালা। 

শাল্রনকম্ণাৎথ পঙ্জোসাশ্যাক্স (১৮৪৫--৯১৯) বাঘআচড়া, 
সশোহর 1 স্বর্ণলতা, 'অনুষ্ট, তিনটি গল্প, হরিষে বিষাদ, ললিত 

সৌদামিনী। 

অক্রাস্ণহল্ অক্ল্সুঠ- কাদম্বরী, র।সেলাস। 

চগণন্মোদল্ন্ আুশ্োোস্পাল্যায্স (১২৫৯7১৩১৯৪১ কফ্চনগর, 

নদীয়া । দোসিক-_জ্ঞানাছুর ও প্রবাহ । গ্রন্ত-_মুগ্ুয়ী, মা ও মেয়ে, 2ই 

ভগিনী, বিমলা, কর্মক্ষেত্র, শান্তি, সোণার কমল, যোগেশ্বরী, অন্ন 



€( ১৫ ) 

পূর্ণা, সপত্বী, নবাব নন্দিনী, ললিতমোহন* অমরাবত্তী, নবীন, 

শুরুবসনা সুন্দরী, প্রতাপমিংহ, আদর্শপ্রেম, লক্ষণবর্জন সুকন্তা, 

শল্তুরাম, টাকা ও ভাষ্য এবং স্থবিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমস্তাগবদগীতার 
অনুবাদ । 

দাশ্শল্লরথি আরাম (১৮০৫--১৮৫৭ ) বাধমুড়া, কাটোয়া বর্ধমান । 

পাঁচালীর ৬৯টি পালা তন্মধ্যে ৩ খণ্ড প্রথন ১৮৫১ খুঃ মুদ্রিত হয়। 

হৌন্নত্বন্ধু স্মিভ্র (১৮২৯--১৮৭৩ ) চৌবেড়িয়া, যশোহর। নীলদর্পণ, 

নবীন তপন্থিনী, বিরে পাগলাবুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, 
জামাইবারিক, স্ুরধুনীকাব্য, ছাদশ কৰিতা, কমলে কামিনী, ষমালয়ে 

জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্নমাঠ ও পদ্য সংগ্রহ । 

ছুর্পাঙ্ল্রণ্ লাম _সোমড়া, হুগলী । দেবগণের মন্ত্যে আগমন । 

েল্রেম্দ্রম্ণাথ জীক্ুুল €১৮১৭--১৯৭৫)  যোড়াসাকো, 
কলিকাতা । ত্রাহ্গধন্ন দুই থণ্ড, ব্রহ্গধম্ম্ের ব্যাখান, ত্রাক্গধর্ম্ের মত 

ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ব্রাহ্মসমাজের বক্ৃতা,বক্তাবলী, জ্ঞানধর্মের 

উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, ত্রাহ্গধস্ম গীতা, উপহার, আত্মজীবনী, 

খথেদের বঙ্গানুবাদ? উপনিষদের বুত্তি। 

চাল্লবগণননাথ বিদ্যাভ্ুত্মপী (১৯২৭--১২৯১ ) চাঙ্গড়িপোতা, 
২৪ পরগণা। (সাপ্রাঞ্িক) সোমপ্রকাশ ও মাসিক কল্পজ্রমের 

সম্পাদক। গ্রন্থ-রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, নীতিসার, বিশ্বেশ্বর বিলাপ । 

ভ্িজ্েভ্রজ্াণল করান (১২৭০--১৩২৯ ) কুষ্জনগর, নদীয়া । কন্কি- 

অবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পশ, প্রায়শ্চিত্ত, আনন্দবিদায়, হাপিরগান, মন্ত্র, 

এমাষাছে, আলেখ্য, ভ্রিবেণী, মোগলপাঠান, তারাবাঈ, পাষাণী, 

তুর্গাদাস, হুরজাহান, সোরাবরুন্তম্, সীতা, মেবারপতন, সাজাহান, 

চন্তরপ্ত, পরপারে, ভীম, দিংহলবিজয়, বঙ্গনারী, গান । 



(১৬ ) 

লীল্লরেত্দ্র্পণাথ স্নান €--১৩১৭ ) যশোহর । আশালতা, ভ্মর, 
মজলিস, বেদিনী, সোণার সংসার । 

সপেত্দ্রাল। ম্মুস্ঞম্ষী জল্্রক্দ্রত্ভী (১৯৮৪--১৩১৩) 
পালাড়া, হুগলী । দানব-নির্বাণ, উষা-পৰ্রিণয়, মন্্রগাথা, চামেলী, 

গীতাবলী, €প্রমগাথা, ব্রজগাথা, নারীধন্ম, গাহস্থযধম্ম, অমিরগাথা, 

শিশুমঙ্গল, ধবলেশ্বর । 

নম্নীভনাল হন্দ্যোগ্পাম্থ্যাম্র_ যুগলপ্রদীপ, বসস্তের রাণী, 
শৈলবালা, কোহিনুর, পাচরকম, রুদ্রসেন। 

ন্হ্বীন্নচত্দ্র জঙ্গীতল গুণাকর €(--১৩২১) চট্রগ্রাম । রঘুবংশ, 

শিশুপালবধ ও কিরাতাজ্জুনীয়ের পদ্যান্ুবাদ, শোকগীতি। 

নহ্বীন্নচত্ুদ্র জেন (১২৫৩--১৩১৫) নয়াপাড়া, উট্টগ্রাম। 
পলাশীরধুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস, ভান্ুমতী, খুষ্ট, 

, অমিতাভ, অমৃতা, গীতা ও চগ্ডার পদ্যানুবাদ, প্রবাসের প্র? 
অবকাশ রঞ্জিনী, আমার জীবন ৪ ভাগ। 

নিত ক্রু স্কু (মু ১৩০৭) কলিকাত1। সাহিত্য সেবকের 

ভায়ারী। 

স্পীলন্শ হ্মজুজ্নদ্চান্ (১৮৫৫--১৯০১ ১ পাখরাঃ মেদিনীপুর | 

গীতারহক্ক, বিবাহ ও লারীধরন্ । 

স্নীলন্কউ ম্ুখোপান্যাম্স--ধরণী, বর্ধমান । ইহার বহু যাত্রার 
পাল। ও অসংথা গান আছে। 

ম্লীলম্মনি। হঙ্লীক্-কলিকাতা। নবনারী, বত্রিশ সিংহাসন, 
ভারতবর্ষের ইতিহাস, আরব্য ও পারস্য উপন্তাঁস। 

পশুর্ণলুত্দ্র আস কাব্যঙ্গন্দরী, কাব্যচিন্তা, সমাজচিস্ত।, দেবনুন্দরী, 

সমাজ তত্ব, হিন্দুধর্মের প্রমাণ, ফলশ্রুতি, স্থষ্টি বিজ্ঞান । - 



€ ১৭ ) 

সযধজীউশ্ ক্িক্র ( টেকটাদ ঠাকুর ) (১২২১--১২৯০) নিনতলা, 

কলিকাত। । আলালের ঘরের ছুলাল, রামারঞ্জিকা, মদখা ওয়! বড় 

দায় জাত থাকার কি উপায়, গীতাস্কুর, যৎকিঞ্িৎ, আধ্যাত্মিক 

অভেদী, বামাতোধিনী, কৃষিবোধ, ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত । 

প্রজ্ু-ছনন্নাথ শ্ক্যোশাল্যায্ (১২৫৬--১৩০৭ ) নারায়ণপুর, 
নদীয়া। গ্রীক ও হিন্দু, বাল্সীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, ষণিহারী, 
অন্রভুতি । 

প্রহ্মহুন্নাথ শ্সিভ্র- জয়গোপাল, নগনন্দিনী, শুস্ত সংহার, বীরকলঙ্ক, 

জয়দ্রধবধ, মহাশ্বেতা, সপ্ত সম্বোধন । 

প্রিশ্রন্না্থ ৮জ্রুন্বত্ভী-_জীবন পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্র চতুষ্টর, 
মদখাও নেশ! ছুটিবে না, আহ্বিক ক্রিয়া, আনন্দ তুফান, জীবন 
কুমার । 

বহ্কিক্ে্ত্র্র ল্ুভৌস্পাঙ্যান্ ১২৪৫--১৩০*) কাটালপাড়া, 
১৪ পরগণা। ছুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগুলা, সৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, 

ইন্দিরা, চক্্রশেখর, যুগলাম্ুরীয়, রাধারানা, লোকরহস্ত, রজনী, 

কমলাকাস্ত, কৃষ্চকান্তের উইল, রাস্তসিংহ, আনন্দমঠ, মুচিরামগুড়ের 

জীবন চরিত, দেবী চৌধুরাণী, কৃষ্ণচরিক্র, ধর্্মতত্বঃ সীতারাম, 

বিবিধ প্রবন্ধ। মাসিক পত্র-- বঙ্গদর্শন । 
ব্রলচ্হ্ব সাতিশ্ত্ভ ০১৮৩৫--১৯০০ ) বাকীপুর 1 ভর্তৃহরি কাব্য, 

কর্ণাজ্জুন কাব্য, কাব্যমঞ্জরী, কাব্যমালা ও ললিত কবিতাবলী । 
বােত্দ্রন্লা, লুল ১২৭৭--১৩০৬) যোড়াসীকে। কলিকাতা । 

চিত্র ও কাব্য, মাধবিক1 ও শ্রাবণী । মাঁসিক-_সাধন।। 

ম্বিজন্অনচন্যও গোত্াজ্নী (১২৫১-১৩১৬ ) শৃস্তিপুর, নদীয়া । 
ধ্মাবষয়ক প্রশ্নোত্তর । 

ন্ 
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ল্িপ্রদ্াত্ন স্ুশ্োপপাম্যান্্ ১৩২১) পাক-প্রণালী, মিষ্টান- 

পাক, রন্ধনশিক্ষা, যুবক-যুবতী, যুবতী-জীবন, জননী-জীবন, শুভ 
বিবাহতত্ব, গৃহস্কালী, অপঘাত মৃত্যু নিবারণ, সজীশিক্ষ], দেদার 

মজা, কলম প্রণালী, পাশের সহজ উপায়, প্রবন্ধ রত, মনুঘ্যত্ব, শিশ্ত 

সখ।, খোকার মার গান । 

লিব্েশ্গান্সন্দ আাস্মী তনরেন্দ্রনাথ দত্ত ) (১৮৬২--১৯০২)। 

সিমুলিয়া, কলিকাতা । ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, 

পত্রাবলী, চিকাঁগে লেকচার, বর্তমান ভারত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

ইত্যাদি । 

বি্ুুল্াম্ম ভৌক্পাহ্যাস্থা (১২৩৯--১৩০৮) মেটিয়ারি, 
নদীয়।। রামবাল্যলীলামৃত, গীতমাল!, কুলকন্তার দ্বিরাগমন, 

স্বামী-পোহাগিনী । 

ব্রিহশলী!ভল চক্র ভ্তী (১২৪২---১৩৯১ ) নিমতল1, কলি- 

কাতা। বঙ্গনুন্রী, সারদামঙ্গল, প্রেম-প্রবাচিনী, সাধের আশা । 

ীল্েম্বল্ পণীড়ে (১২৪৯--১৩১৮ ) বনগ্রাম, যশোহর । মানব- 
তত্ব, অদ্ভুত স্বপ্ন, আর্ধাপাঠ, আধ্যচরিত, আরাধ্য শিক্ষা, ধন্মশান্ত তত ও 

কর্তবাবিচার, ধর্ম্বিজ্ঞান। মাসিক--জান্বী। 

ব্যোক্কেস্প মুস্তস্র্গী (১২৭৬--১৩২২) কলিকাতা । “ভরা 

মঙ্গল” সম্পাদক, মাননীতে “রোগাতুর শর্শার প্রলাপ” নামক প্রবন্ধ 

লেখক 1 নঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বঙ্গীয় সাহিত্য সন্থিপনের এক- 

নিষ্ঠ সেবক এবং বঙ্গনিবাসী, বন্থমতী ও ভারত সংবাদের অন্যতম 

সম্পাদক ব! সহঃ সম্পাদক ছিলেন । 

জুন্বন্দচজ্দ্র মুনোপ্পাহ্্যান্ ০১৩২৩) হরিদাসের গুপ্তকথা, 
'জাসেফ উইলমটের বঙ্গানুবাদ, অপুর্ব ভ্রমণ, রত্বমুকুর । 
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ভ্তদেন্বেত্দ্র কুক্োপাহ্ান্স ১২৩২--১৩০১) ছু চূড়া, হুগলি। 
সম্পাদক-_-এডুকেশন গেজেট ও শিক্ষারদর্পণ। গ্রন্থ__শিক্ষাবিধায়কু 
প্রস্তাব, অন্ুুরীয় বিনিময়, পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক 

প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, স্বপ্রলন্ধ ভারত ইতিহাস, বাঙলার ইতিহাস, 

ইংলগ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃভ্তসার, রোমের ইতিহাস, প্রতিহাঁসিক 

উপন্তাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ব । 

স্ভিল্াাল ক্লাস ্গাব্যক্ষহ ৫১২৪৯--১৩১৫ ) ভাতশালা, 

পুর্বস্থলী বর্ধমান । তরণী সেন বধ, রামবনবাস, কালীয়দর্পদমন, 

ভরতমিলন, সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ, পাগুব নির্বাসন, নিমাই 

সন্ন্যাস, ভীম্মের শরশব্যা, ব্রজলীল।, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভিষেক, গঞ্লান্থরের 

হরিপাদপন্স লাভ, জগন্নাথের মাহাজ্ম্য, বিজয়চণ্তী, ভরত আগমন, 

লক্ষণ ভোজন, কর্ণবধঃ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ । 

ম্মদুশিক্মোহজ ভক্লীজ্নহ্ক্ঞাজ 0১২১২--১২৬৪) বিন্বগ্রাম, 

নদীয়া! । রসতরঙ্গিণী ও বাসবদভার পদ্যান্ুবাদ, শিশুশিক্ষ! ৩ ভাগ । 

ংবাদপত্র-_সর্বশ্ুভকরী । 

কপঞ্পুত্রুন্ল দত্ভ স্নাইক্ক্রেজ (১৮২৪--১৮৭৩) সাগরদীড়ি, 
বশোহর। শশ্বিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী, তিলোত্তম! 

সম্ভব, মেঘনাথবধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, 

হেক্টরবধ, মায়াকানন, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়োশালিকের 

ঘাড়ে রে।। 

কমন্লোক্মোহন্ন আত্ঞ (১২৫২-- ১৩১৮) ছোটজাগুলিয়া, ২৪ পরগণ। | 

রামের রাজ্যভিষেক, সতীনাটক, হরিশ্চন্দ্র, পার্থপরাজয়, প্রণয়পরীক্ষ 

, রাসলীল!, গীতাবলী, ছুলীন। 

নীল স্স্পাল্রম্ হোহেনন্ন-বিষাদ সিদ্ধ, মদিনার 'গৌরব। 



€ ২* ) 

স্মভ্যগুলুভ হিদ্যাজলজ্ীল্র- €ফোট্ উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক 

ও উড়িষ্যাদেশবাসী। রাজাবলী (১৮০৮) প্রবোধ চত্দ্রিকা (১৮১৩) 

বত্রিশ সিংহাসন (১৮১০ ) পুরুষ পরীক্ষা ( ১৮১৮ )1 
স্মতভীতুদ্র্লণা্থ ঙ্মাদ্দাল্ ১২ ৯৭--১৩১৯) কচুবাড়িয়া,যশোহর। 

অভিশাপ ১২, শিখের কথা! 5*, মণিমাল1॥%০, কুছকিনী 1%*। 

জ্বছুশ্ণাথ ভলহ্্াহিক্ার্রী ০৮০৫--১৮৭১) বাধানগর, হুগলী । 

তীর্থভ্রমণ। ৃ 

ডা আছুলাথ ম্ুকখোস্পহাল্ত (১২৪৬ --১৩০* ) শাস্তিপুর, 

নদীয়।। সরল জ্বর-চিকিৎসাঁ, সরল ভৈষজ্য প্রকাশ, সরল রোগনির্ণয়, 

চিকিৎসা দর্পণ, চিকিৎসা কল্প ভ্রম, ধাত্রী শিক্ষা, কুইনাইন, বিস্চিক! 

চিকিৎসা, শরীরপালন, বাঙ্গালীর মেয়ের নীভিশিক্ষা, পল্লী গ্রাম, 

উত্ভিদ্বিচার। মাসিক-__চিকিৎসা দর্পণ । 

স্বোগেত্দ্রচতদ্র বস্তু (১২৬১--১৩১২ ) বেড়. গ্রাম, বর্ধমান । 

বঙ্গবাসীর প্রবর্তক । রাজলম্ত্রী, নেড় হরিদাস, মডেল ভগিনী, 

বাঙ্গালী চরিত, চিনিবাস চরিতামুত, মহীরাবণের আত্মকথা | 

স্বোগেত্দন্লাথ ভুভৌপ্পান্যাক্র ১২৬৫) বাঘাড়া, হুগলী । 
প্রেমপ্রতিমা, বিমাতা, বড়ভাই, আমাদের বি, ঠাকুরঝি, 

কলক্কিনী, গল্পগুজব, বাংলা মেয়ে, প্রসন্নকুমারের উইল, উপন্তাসলহরী, 

চাকুলির আত্মকাহিনী, কনে বৌ, খুড়ামা, পাহাড়ী বাব, প্রতিশোধ, 

চিত্র । 

য্মবোগেজ্দ্রম্পাথ জ্রিদ্যা জজ (১৩১১) সবর্ণপুর, নদীয়া । 
গ্যারিবন্ডীর জীবনবৃত্ত, ম্যাটুসিনির জীবনবৃত্ত,র ওয়ালেসের 

জীবনবৃত্বৎ। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনবৃত্ত, আত্মোত্যর্গ, 

হৃদয়োচ্ছাঁস, শান্তিপাগল, কীরন্টিমন্দির, চিন্তাতরঙ্গিণী, সমাল্পেচনমালা, 
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জ্ঞানসোপান, শিক্ষাসোপান, আইনসংগ্রহ, প্রাতংস্মরণীয় চরিতমাল!। 

মাসিকপ ত্র--আধ্যদর্শন | 

ল্ক্ষতনাল স্ুখখোপাহ্যান্্র (১২৫০--) রাহুতা, নৈহাটি ২৪ 
পরগণ1। বিশ্বকোষের প্রতিষ্ঠাতা । শরৎশশী, বিজ্ঞানদর্শক, 

হরিদাসসাধুঃ চিত্তচৈতন্যউদয় । 

লত্ত্লাতল ক্দ্োসাল্াযাহ্থ ১৮৯৬--১৮৮৭) বাকুলিয়া, কালনা” 

বদ্ধমান। পণ্িনী, কন্ম্দেবী, শুরহ্ুন্দরী, কুমারসম্ভব । 

ল্রজন্লীক্কাম্ড গুগ্ভ (১২৫৬-_-১০০৭) তেওতা, ঢাকা । সিপাহী- 
যুদ্ধের ইতিহাস ৫ ভাগ, অর্ধ্যকীত্তি, নবভারত, ভারত প্রসাদ, 

ভীম্মচরিত, নীরমহিম1, প্রতিভা, বোধবিকাশ, ভারতের ইতিহাস, 
জয়দেবচরিত, হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয়, মেরীকার্পেন্টারের জীবনী, 
আমাদের বিশ্ববিষ্তালয়,। আমাদের জাতীয়প্রেম, এ্রতিহাসিকপাঠ, 

নবচরিত, প্রবন্ধকুম্থম, প্রবন্ধমঞ্জরী, প্রবন্ধমালা, বিবিধপ্রবন্ধ, ভারত- 

কাহিনী, রচনামাল।। 

জন্লীক্ান্তড ত্র ত্গী (--১৩২২ ) মালদহ । গৌড়ের 

ইতিহাস । 

ল্জন্লীম্খ্ত ্ন্ন (১৮৬৬--১৯১৪ ) ডাঙ্গাবাড়ী, পাবনা । 
বাণী, কল্যাণী, অভয়, আনন্দময়ী, সভভাবকুম্থম, অমৃত, বিশ্রাম । 

ব্রহ্মনীঙ্গোহন্ন মল্লিক (১০৭৩--১৩১২ ) মেহেরপুর, নদীয়া । 
জ্ঞানদাস, চীদান, প্রাচীন স্্রীকবি, বলরামদাস, মুসলমান বৈষ্চবকবি, 

শশিশেখর, নরে]ত্তমদাস, নবীনসম্রাট । মাসিকপত্র-জ্যোত্স!। 
ল্রক্ষেস্ণচ5ভ্ক্র ছুস্ঞ (১৮৪৮--১৯০৯) রামবাগান, কলিকাতা । 

মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সুংসার, সমাজ, 
খক্বেদের বঙ্গানুবাদ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, হিঙ্দুশান্ত্র ২ ভাগ। 
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জ্রক্লিআ5ত্দ্র আরাম ১২২৭--১৩০০) পালাড়া, হুগলী । ১১ খগ্ড 

পাঁচালী, হরিভক্ভিচন্র্রিকা, কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর, বদ্ধমানচন্দ্রোদয়। পদান্বদ্ৃত, 

শকুম্তলাবিহার, দশমহাবিগ্ভাসাধন, বৈষ্ণবমনোরঞ্জন, নবরসাঙ্থুর, 

কুলীনকুলাচার, শ্যামাসঙ্গীত, পঞ্ছসুত্র, জীবনতার1। 

ব্রিক জাজ চত্রু্বক্ভী (১২৬৩--১৩১৩) রায়গ্রাম, হশোহর । 

বালকসঙ্গীত যাত্রারদলপ্রবর্তক। জীবোদ্ধার, সীতার পাতালপ্রবেশ, 

চগ্ডেপাগলা, মাধবের মধুরলীলা । 

ল্লাজক্রুর্মও বন্দ্যোগাহ্খ্যান্স টেলিমেকাস, নীতিবোধ। 
ল্াজিক্রম স্ুক্খোপা ম্যান ১৮৪৬- ১৮৮৬) গোস্বামী দুর্গাপুর, 

নদীয়া । কবিতামালা, বাঙ্গলার ইতিহাস, মিত্রবিলাপ, মেঘদৃত, 

রাজবালা, নানা প্রবন্ধ । 
হ্রাজ ক্রম শান্তা ১২৬২--১৬০০) রামচন্দ্রপুর, বর্ধমান । ৭ ভাগ 

গ্রস্থাবলীতে ৯৪ থানি পুস্তক আছে । তন্মধ্যে প্রধান প্রধান পুত্তক,__ 

( নাটক) প্রহ্লাদচরিত্র, বনবীর, নরমেধযজ্ঞ, চক্জ্রহাস, মীরাঁবাই 

ইত্যাদি ; ( উপন্তাঁস ) হিরণারী, কিরগ্মরী ; (প্রহসন ) খোকাবাবু, 
ডাক্তারবাবু, কন্ধিপুরাণ; € খোসগল্প ছড়ার ছন্দে ) ঘোড়ার ডিম, 
কৃপোকাৎ, আছুরে ছেলে ; ( কবিতা ) অবসর সরোজিনী, ছয় রাগ 

ছত্রিশ রাগিণী, ভারতগান, ভারতে যুবরাজ, পঞ্তরামারণ | বাসিক- 

পত্র-_বীণ1। 
বাজন্মা লামা হত্ছি (১৮২৬-১৯০০ ) বোড়াল। ২৪ পরগণা। 

ধন্দতব্বদীপিকা, ব্রহ্মসাধন, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠতা, 

সেকাল ও একাল, হিন্দু ও প্রেসিডেন্দী কলেজের ইতিবৃত্ত, আত্ম- 
চরিত, গ্রাম্যোপাখ্যান। 

'াও আাজেত্দ্রলাল আিন্র (525১5 স্তড়া, ২৪ 



€ ২৩ ) 

পরগণ। 1 বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রুহম্যসন্দর্ভ (মাসিক )। প্ররুতি 

ভূগোল, পত্র-“কৌমুদী, ব্যাকরণ প্রবেশ, রহস্তসন্দর্ভ, মিবারের 

ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী, শিল্লিকাদর্শন । 

ক্লাম্সম্ুক্ান্ল স্নম্দ্ষী €(১২৪০_-) বেহরা, শ্রীহ্ট॥। যাত্রা ও 

ও পাচালীর পাল-_দাতাকর্ণ, নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, বিজয় 

বসন্ত ইত্যাদি ; কাব্য-_বীরাগন। পত্রোত্তর, উষোদ্বাহ, নবপত্রিকা, 

প্রবন্ধমাল!, জীবনমুক্তি, মালিনীর উপাধ্যান | 

ল্রাম্মপত্তি স্যাজ্সজ তু ১২৩৮ - ৯৩০১) ইলছোবা, পারুয়া হুগলী। 
বাঙলা ভাষা ও বাঙ্গল। সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, অন্ধকৃপহত্যার 

ইতিহাস, রোমাবতী, দমরন্তী, বাঙ্গল' ব্যাকরণ, বাঙ্গলার ইতিহাস, 

রামচরিত, বস্কবিচার । 

স্রাজ্মচ্ভ্দ্র ৃতুড (১২৫৮--) নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা । 

রসায়নবিজ্ঞান, রামকৃঞ্চের জীবনী, ছুই ভাগ বক্তৃতা, তত্বপ্রকাশিকা । 

্ান্ছনল্োজ্ন জ্েনন্ন (১২৫২-- ১২৯৪) বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । কুন্রম- 

মালা, তত্বসঙ্গীতলহরী, বিলাপতরঙ্ঈ, চতুদ্দশপদী কবিতাবলী, কবিতা - 

লহরা, এ্তিহাসিক রহস্ত, রত্ব রহস্ত, ভারত রহস্ত, বুদ্ধদেব চরিত । 

ল্াহ্মন্নল্লাম্রঞ। ভিকক্রভড ৫১৮২৩৮১৮৮৫১ হরিনাভি, ২৪ 

পরগণা। বাঙ্গলার প্রথম নাটক রচয়িত।। কুলীনকুলসর্বন্ব, বেণী- 

সংহার, রত্বাবলী, অভিজ্ঞান শকুস্তল, নবনাটক, মালতীমাধব, রু্সিণী- 

হরণ, পতিব্রতোপখ্যান, সুনীতিসস্তাপ, যেমন কন্ম তেমনি ফল, উভয়- 

সঙ্কট, চক্ষুদান। 

লাজ! ল্লাষ্মস্মপোহন্ন লাস ১৭৭৪--১৮৩৩১ রাধানগর, হুগলী । 
বেদান্ত ও উপনিষদের বঙ্গানুবাদ, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, 

গোস্বামীর সহিত বিচার, গায়ত্রীর অর্থ, সুব্রন্ধণা শান্দ্রীর সহিত 



ভ্তত্ভীম্ম আশ্বস্ত 
টা 

বাঙ্গালার বর্তমান গ্রন্থকীরগণ ও তীহাদের পুস্তকাবলী । 

জীন্ষম্মন্ুুক্মাল্ হড়াভন+ ১৬ শ্রীনাথ রাক়্ লেন কলিকাত।। 
কবিতাপুস্তক--কণকাঁঞ্জলি ১* প্রদীপ 8০ শঙ্খ ॥০ এষ! ১২ 

উীন্ক-লু5স্মান্্ তি গুগ্ ্ষহিবিল্ ক্র এম্এ,। ঢাকা 
কলেজের অধ্যাপক । শকুন্তল! ॥/* পুণাগাথা ৩০ কোমল কথা, 
কমনীর কথা 1%০ নব্সন্দর্ভ ।/* | 

উ্ীত্ক্ষ ্ুষ্মাক্প ন্দ্যোপাহ্যান্স-ঠাকুর মহাশরের 
৮” সংসার | 

ওীত্বন্ক-ুুস্মান্ল হমৈজ্রেম্্র বিএল, ঘোড়ামারা রাজসাহী । 
ধ্রতিহাসিক গ্রন্থ_- সিরাজউদ্দৌলা ২২ মীরকাশিম ১1০ গৌড়লেখমাল! 

৩. সীতারাম 1৮ । 

জী্নক্ষ-্লুচল্মাল্ স্পাসী--উপদেশসহত্রী (শাস্তরগ্রস্থ ) ৪২) 

্ীত্বক্ষস্্্ত্ুদ্র স-্ক্ষান্ল্র বিএল্ঃ কদমতলা চ'চুড়া। সনাতনী 
প্রেবন্ধ ) ১২ গোচাঁরণের মাঠ (যুক্তাক্ষরহীন কবিতা), শিক্ষানবীসের 

পদ্য, শিক্ষাসমালোচনা হেমচন্দ্র 1৮০ | 

জীত্নশ্খিতচ্তদ্র স্পাভন-_গণসা। 0৮০ | 
জ্ীতদ্যোল্রন্দ্র ক্গান্যত্ভীহা মল্লিকপুর, যশোহর । যাত্রার 

নাটক--বুষকেতু ১২ কন্কি অবতার ১1০ লবকুশের যুদ্ধ বা পুত্রপরিচয় 
১1০ মদালস! পরিণয় ১।০ মগধবিজয় ১।* মরুত যজ্ঞ ১1০ নহুষউদ্ধার, 

বা নরমেধন্ত ১।* হরিশ্চন্জর ১০ গ্রুবচরিত্র ১২ 1 



€ ২৭ 0) 

আীীঅম্যোল্রম্নণাথ বস্তু কজ্িশ্ণেখলস সহকারী শিক্ষক 
আড়বালিয়৷ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় । কল্পনামপ্ররী (কবিতা ), 

প্রভাবতী (উপ), পদ্যপুরাবৃত্ত, মুষ্টিযোগ রদ্বাকর, বিষচিকিৎসক,. 

হীরার টুকরা । 

ল্রীজচ্যতিল্সপ চেলীঞ্জুক্ল্রী নীনাবাজার, শ্রীহ্। টাদসওদাগর 
৮০ শ্রহট্রের ইতিহাস প্রথম খণ্ড :॥০ 

জ্রীঅজিত্তকুম্মান্ চত্রন্বত্ভী শাস্তিনিকেতন, বোলপুর বীর- 
ভূম। রবীন্দ্রনাথ ॥* খ্ুষ্ট | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩।* কাব্যপরিক্রম! 

৮০ বাতায়ন ৮* লোকহিতের আদর্শ /* | 

সীম তুতনক্রুম্্ গোজ্জীষ্মী, নিমুগোস্বামীর লেন, টি 

ধন্মগ্রস্থ__ভুক্তের জয় ৩. বৃহৎ শ্রীভীগবতামৃত ১ শ্রীলঘুভাগবতামৃত 
২।০ শ্ীপাদ ঈশ্বরপুরী 1০ শ্রীরাসপঞ্চাধ্যার 1* নানান নিধি ১২. 

সাধনসংগ্রহ 1% পুজার গল্প ।০। 

আজম তুল মম ব্রাম্_ মনসা প্রস্থন | 
উ্ীস্নজুুভনচ্জ্দ্র স্মিজ্্র» ডাক্তার, পুরুলিয়া! ! প্রবাসপ্রন্থন ( এতি- 

হাঁসিক বিবরণ ) 5০ । 

জীজনতুলচত্দ্র সুহ্খোগ্পান্ব্যাস্ত্$় একাউন্টাপ্ট জেনারলের 
আপিস, রাচি। শিশুপাঠ্য--ছেলেদের চণ্ডী ৪০ শাক্যসিংহ ৮০ 

কুৰ1%০ অন্ধকালী ৮* ভগীরথ ॥০ অরুন্ধতী 1৮* | গফ়াকাহিনী 

(্রতিহামিক ) ২২। 

আী্সতুভলচ্ত্ ল্লাম্সচৌীঞ্জুক্রী5 জমীদার সাধনপুর, চট্টগ্রাম । 
কায়স্থদর্পণ ১ম ভাগ ১৪০ উদত্রীস্ত প্রেমিক (উপ )1%০ ভূত প্রেত 

, পরী যক্ষ। ১ 

আজঅন।এন্নাথ শ্রস্ছ ১ নিতারা, ২৪ পরগণা। কর্মনবীর 1%০। 



€( ২৮ ) 

উ্রীত্নন্নুকুভলচ্ত্দ্র মুশ্খোপ্পীন্ব্যান্ি ৭০ কলুটোলা ্রাট, কলি- 
কাতা। উপন্তাস-_বিধিপ্রসাদ ১২ গতি ১২ বঙ্গলঙ্গ্মী ৮০ ভীষণ 
প্রতিশোধ ॥* পলা শীস্ুচন। ॥০ অশ্রধারা ॥০ | 

উ্ীম্নুকুতনচ্ু্দ্র স্পাজজ্রী, সম্পাদক “তোষিণী”, জনসন্ রোড, 

ঢাঁক। ছেলেদের গল্প ॥*। 

শ্রীস্মত্ী অন্নুজ্পী। ছেবী টুচুড়া, উপন্তাস_-পোষ্যপুত্র ১০ 
বাগ্দত্া ১ মন্ত্রশক্তি ১ চিত্রদীপ ১২ রাঙ্গাশাখা ৮/০ 

জ্যোতিঃহারা ১1০ | 

উ্ীতলহ্দ্ণীভ্দরর ৫ফলন্ন গুঞ্ত 1 গ্রহিণীর কর্তব্য। 

উ্ী্বজ্বদ্ণাও্রস্লাচগ ুভ্োপ্ান্টাঙ্্া । উপন্তাস-_-পথভাবা 

পথিক ১২। | | 

লীতলঞ্দ্পীপ্রস্লে হআজুক্মদেণিল5 মুন্সেফ। কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার 

গ্রহণ । 

জীজপক্ব্রেচ্ত্দ্র ম্মুক্খোসান্যান্মত মিনাভা থিয়েটার, 
কলিকাতা । নাটক--শুতদুষ্টি ১২ আহুতি ॥০ রামানুজ ১৯২ রঙ্গিলা । 

ওীতবপ্পুহ্িনুহন্মাল আভিলিক্ষ-মিসনের পথে (ধর )। 
ীতবপ্পুক্ষতচ্ত্দ্র চৃত্ি বিএ এফ. আর মেটু এস্ মুরারিটাদ 

কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীহট। জ্যোতিবদপ্ণ ১০ । 
জ্ামন্লীক্গা্ড হফেন্স সাভিত্যবিশারদ ২৬ কাপারিপাড়া রোড 

ভবানীপুর, কলিকাতা । প্রমীলা (কাব্য )1। সংপঃ ২৪ পরগণা। 

* স্বার্তীবহ । ্ 

উীজবববললীত্রম্নাথ ীক্ুুল্স সি আই উ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর 

লেন, কলিকাতা । শিশুপাঠ্য-_ক্ষীরের পুতুল 1%* রাজকাহিনী ॥* 
শকুন্তলা /* ভূতপতনীীর দেশ ।%* | ভারতশিল্প ॥। | 
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সীজনহিন্নাস্পভভ্দর্র গঞ্জাগ্াশ্্যাজ দৈবজ্ঞান 1০০ প্রহে- 
লিক রত্ুমালা ।০ স্বপ্ুতত্ব ॥০ মণিরত্ব বিজ্ঞান ৪০ । 

লরীনিন্নাস্পচ্চন্র্র চ্রু্বত্ভী এম্ এ, বি এল্ ২৮৩ অখিল 
মিম্তীর লেন, কলিকাতা । পুজা ও সমাজ ১1০। 

হীতাতিন্নীশ্চুত্দর ্ীজ্দ এম এ বি এল্, আজিমগঞ্জ রাঁজবাটা 

€ মুর্শিদাবাদ )১। উপন্াস--অরণ্যবাঁস ১০ পলাঁশবন ১॥* গাঁথা দ* 

কুমারী ২২ সীতা ১।০ স্রকথ1 1০ | | 

হী্বল্লিমীস্পচ্ল্দ্র ল্দ্যোস্পিশ্বযায-৭ সোয়ালেো লেন, 
কলিকাতা । মাতৃভক্তি ও মাহৃপুা ১/০ পঞ্চোপাখ্যান ৩/০। 

লীনজিন্নাস্ণঢ্ন্দ্র সুত্খাপপীল্যাস্থ ৭৬ বলরাম দে ই্্রীট, 
কলিকাতা । গীতা 1/০ চণ্ডী 1০ গীতগোবিন্দ 7৮০ । 

শ্রী লিন্নাস্ণি5জক্র লামা অমিকপাঠ ৮%* বাশরী 1০ | 
রা 9 এমএ বিএল্ আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ | 

সৌন্দর্যযতত্ত ২২ 

শী পিঠা চৃত্ভ । উপন্তাস-_নিরালা ॥* অরূপা ১1০ 
দি স্নেহ ১1০ লহরী ৪০ । 

বন্মল্্রেত্দরম্াথ লাল রবিয়ানা ৪০ । 

জী জবম্নক্লেভ্দম্নাৎথ ক্লোম্মও কুড়মুন বেদ্ধমান)। ড্রৌপদী প্রতিজ্ঞা ।০ 

ল্বীবন্মজমাম্নম্দ শ্বত্ছি বিএ, খাগড়া € মুর্শিদাবাদ )। রামেশ্বরদর্গ 

(উপ )1০। 

জাীতম্যুভন্যবুম্নও চবোৌন্ম- গোখ্লে ৩০ । 
্রীতলক্সভতলাতন ০ম ৩৩ প্রভুপাদ বিজয়ক্কষ্ণ গোস্বামী ২২ 

বুগধম্ম ।৮%* উপর্দেশিমঞ্ররী 1/* মানবজীবনের লক্ষ্য ও পরকাল %* 

শাশ্দ ও স্দাচার %০। ও 

॥ 1) 



৬ ৩০ ) 

উ্রীজস্ভলাল গুঞ্-_ছেলেদের গল্প 1%* তাপসা ১২। 
বক্স জ্নাতল ব্রস্বব১ ৯২ রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাভা। 

নাটক ও প্রহসন-_-অবতাঁর 1৮* আদশবন্ধু «৭ একাকার 1৮০ 

কালাপাণি।* কৃপণের ধন ॥* খাসদখল ৮* গ্রাম্যবিভ্রাট ॥* চাট্ুজ্জে 

ও বাড়,য্যে ।/০ চোরের উপর বাটপাড়ী ও ভিসমিস।০ তরুবাঁলা ০ 

ভাজ্জবব্যাপার ।* নবধজীবন ।* নবযৌবন ১২ নসীরাম বাবু 1%০ 
বিজয় বসন্ত %* বিবাহ বিভ্রাট ।০ বৌম1॥০ ব্রজলীল11/০ যাছুকরী 1৮০ 

রাজাবাহাহুর ।* সাবাস আটাশ।%০ সাবাস বাঙ্গালী 1৮০ হীরক- 

চুর্ণ ৮০ অযুতষ্দিরা ( গাঁন ) ১1০ হরিশ্চন্দ্র ॥%* | 

জ্ী'তভঞ্জুনলচত্ বস্__সতীলক্্মী (উপ )দ%০। 
ওীত্মশ্দিলীকু্মাক্র দুকত্তডি এমএ, বিএল্ বরিশাল। ভক্তিযোগ ১২ । 

উ্ীীতযস্নিভলুজ্মাজ হাতচ্তীল্রত শান্তিনিকেতন (বীরভূম )। 

অজন্তা ১২। 

কস্ৌ2 আলাজঙ্মল  হভোসেন্ন১ খুলনা। ফুলের সাজি 
(কবিতা )৮%* | 

জাত্যাঁম্নিম্দ চত্দ্র জ্াম্ম১ ফরিদপুর । করিদপুরের ইতিহাস 5০, 

নারভূঞগর ইতিহাস ১॥০। 
হ/জ্ালল-্দচত্দ্র হেন ও9গ- গ্রহিনীর কর্তব্য ১২ আদর্শ- 

লিপিমালা ১২৭ লঙ্ষ্মীমণি চরিত 1৮০ । 

কাকী আনবদুভ কুক্তিহ্মও চট্টগ্রাম । প্রাচীন পুথির লিববণ 
তই ভাগ ১৮০০ । 

কৌ? আশাবছুভল গন্পিত মালদ | নজিবউদ্দেলা! (নাটক) ৬০ | 

লীম্মৌত আআান্বছুলল গালি নাথালি, ময়মনসিংহ । কাবা 
কণা ১১০ এ 



( ৩১ ) 

জীম্মৌ2 ্লাছুভ ব্রান্তিত মাইজাদী, নোয়াখালী । কারবালা 
/ কাব্য )১০। 

আলীষ্মোৌ? আবদুল ভনতিতিহ্১ বদ্ধমান । জোলেখ! ১২১ কোরাঁণেক 

উপাখ্যান *%১০ | 

শীক্ষোও তবু জ্ভার্তিস- পরিমল €( কবিতা )1%০ ! 

হক 2 লাদ্টিল হাছিলস্ম শ্োল্ছ্বচীস্গ উদয়পুর মোলা- 
হাই ( খুলনা )। ইমান ১২। 

লীক্মতী আাঁম্মোছিন্লী হ্যোহ্বডাকারির দৌত্য (উপ ) ১ 

যুথিকা (গল্প ) ১২1 

ভাম্সৌ? জ্নাভিলহাজ্লাম্ন১ কলিকাত। । শেষ নবাঁ। 

শ্রীবাশুত্ভোল্ল হ্যোজ্ম বিএ-_প্রভাবতী (উপ 015০ | 
কীজলাশুতেভাহ্ম জীীন্ন।- বিছ্যাবপা-অ[চাধ্য ত্রাহ্ধণ ১1০১ মাভিষ্য- 

তত্ব-বারিধি 

জীাজাশুঞকভোজ দাস্ণ গু সহলান্নন্বিজ্ল১ নন্দিনী সম্পা- 
দক ভাওড়া। টায়! নাকি (উপকথা ) ॥০, বিজনবিজয় (কবিতা) ৭০ | 

আাত্লাশুঞততো লস ভ্রীচোহ্্য-কমল! (উপ) ১০। 
জীজনাতুডত্তোন্ম জ্মিভ্র বি-এল সবজজ, দিনাজপুর । উপন্যাস 

আনন্দময়, জ্যেঠামহাশয় ॥০ | 

আত্লাত্ঞত্তোন্ন লুশ্ধোগ্পাল্যান্ি ৩৭ হারিসন রোড, কলি- 
কাতা। শিশুপাঠ্য-_ভূতপেত্রী 1৮০, বিবাহের গ্রীতিউপহার 1০, এবশ্ব- 

বৈচিত্র্য ১১৭ ছেলে ভুলান ছড়11%০, ছেলে ও ছবি 1৮*, চিত্তরগ্রন 

উপন্তাস বু খেলাধুলা 14০5 নিতাপুজা ০, প্রণয় পর্রিক15, 

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য ॥*, পুরী যাত্রী ”১০, রাক্ষল খোক্ষস 15০, 

সেঁবন্ধ যাত্রা ১।০, ঠকানে প্রশ্ন ০ ০১ মেয়েদের ব্রতকথা ১২ । 



( ৩২ ০ 

আীতবাশুত্তোম্ব মুখ্োগীন্্যীম্ঠ বিএভাষ। ও সুর ১২। 
ভীজাাশুত্তোন স্ুমোগপাহ্যাস্্র হুগাপুর (২৪ পরগণা )। 

জাতি বিজ্ঞান ১২। 

শ্রীস্মতী ইন্দি টার | গল্প-নিশ্মাল্য 7%০, কেতকী 8৭, 

সৌধরহস্ত (উপ) ৯২ 

শ্ীইন্দুত্ভ্ঞ্ ওদিক বিএ, . এম্এএম্-সি, কুচবিহার। 
মার্কিন যাত্রা ১২ । 

উল ভাঁঃ ইনল্দুস্মাশ্ল ভিন এম্ এ, বি-এল্ঃ এম্ ভি, ৭০ 

হ্বাবিসন রোভ, কলিকাতা! । বৈজ্ঞানিক পাকপ্রণালা ”*, বিলাত- 

ভ্রমণ 1৮০, চীন ভ্রমণ ১1০। 

উম্ম? ইন্বুন্নে হমজজুদ্দীন্ন বাভন্স্মছ্--আমার সংসার 

জীবন ১০ । 

ভীউচ্গল্উটলচ ক্াঁজ্মঠ ৭* কলুটোলা ষ্রাট, কলিকাতা । কবিজীবন 
(কবিতা ) ৮০ । 

ওীভস্পেভ্দক্্দ 2১৩- মরু দন্থ্য ॥০ 1 

ীভিপ্েভ্দরকু ও শ্ক্যোকগ্পাহ্্যাম্-২*১ কর্ণওয়ালিস ক্রাট, 
কলিকাতা ৷ কুকের বোঝা (উপ ) ১০, তুমি কি সেই ।*। 

্ীউপ্েত্দ্ননাথ মুহ্খোগীম্যাহ্ম এম্ডি আই এম্ এস্, ৫৬, 
মির্জাপুর প্র, কলিকাতা । কন্মক্ষেত্র /*ই ধ্বংসোম্মুখ জাতি 1৯, 

হিন্দুজাতি ও শিক্ষা (দুই ভাগ )২২। 

ওীভপ্পেজ্দম্না ৃতি- চয়ন ৪০ | 
্রীকউচ্মেস্পচেন্দর স্-প্রহলাদ ॥* বার আনা। ূ 
আীউিন্সেস্পচ্ত্দ্র ল্িিদ্যাল্লত্র) ৬ সিমল! ইট, কলিকাতা 1 

মানবের আদি জন্মভূমি ৯/০ দেড় টাকা। 
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ল।জ্মভা শজ্বাপ্রম্মোছিন্লী বজ্র সরলা ডেপন্তাস) ॥০ আনা 

শ। কমী৪ এক্রলম্মুদ্দীন্ন_ মেদিনীপুর সেউ্ল্মেপ্ট ।  ববীন্দ্র- 
প্রাতভ1 ॥* আট আনা । 

কি ষ্নতনাক্গাজ্ শ্রক্সাদীষ্ন-ম্বাভাবিক যোগ ১. টাকা । 

শাক লুন্পীন্নিল্বান্ন ক্কেতা্পণক্থ্যান্ত বি-এ, ভাওড়া জেলা- 
গুল ।-৫কবিতা) ঝরাকুল ৮০ । শাস্তিজল 5০1 গ্রসাদী 1৮৭ । 

কাাজ্গালীচিল্্র্প। হ্েম্ন- ত্রঙ্গসঙ্গীত দরলিপি ৫ ভাগ ৭০ । 

স্।জমস্ভাী হার্খওন্নক্মাভ| ছেল্লী১ ৫নং সিমল! স্রাট, কলিকাতা 

- গল্প স্তবক ১॥০ | গুচ্ছ ১1০ | 

ললগান্নাইভ্নাজন ও9০গ্১ বি-এ -অজীর্ণরোগ চিকিৎসা ১২1 

আ।নবলগাম্যাখ্যাক্তজঞ লশ্ছেতাস্পাল্যাক্তা-আধা গ্রহ-চিকিৎসা 
১।০। মাতার প্রতি উপদেশ ৪০ 1 জী-শিক্ষা ৮০1 প্রস্তির 

পবা ও ধাত্রীশিক্ষা ।০ 1 শিশু পালন ও চিকিৎসা %০। সুসন্তান 

“[ভের উপায় %০ | পলীগ্র(মেব স্বাস্থ্য রক্ষা /১০ 1 বিবান্থ ।০ 

ক্র!স্ব কী ঙ্ম্সিম্লী লান্ত, বি-এ, চাভারিবাগ ।-_-কবিতা-আলো! 
ও চায়! ১1০ । মালা ও নিম্মাল্য ১০ | গুপ্গন ॥০1 অশোকসঙ্গীত 

১২1 শ্রাদ্ধিকী ॥*। পৌরাণিকী 1৮51 ধন্মপুত্র 1০1 নাটক 

অন্বা ১০ । স্তিম।15/০ | 

কঙগাজাহশাচ্ চ্াাভাভলত ০২ শ্রকিয়। স্রাট, কলিকাত1 ।-ব্রহ্ষ- 

পবাসীর পত্র ॥০। 

কালগাশ্ডিক্চ্ত্দ্র চঙ্গা্প ও9গ- বি-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়, 

এক্কপকাতা 1 শিশু পাঠ্য-তাহ ভাহ 1৮০1 কুলকঝুরি 1%০। 
“€ সাবিত্রী1%০ 1 তেপাস্তরের মাঠ ৮দ। 

শী-াশ্ডিক্ছ্ত্দ্র পোদ্দাল্ল- মৃক্তাধাগা ১২। 
৮. 



( ৩৪ ) 

ী্গত্লিচ্তীতল লুভোপাম্বযাস্, গোয়াড়ি নেদীয়া)।-__বিসঞ্জন 

(কবিতা )॥০ । 

লীন্বৈত্য্ত কুল্িল্লীজ ্গাতিনচ্গীতল হিদ্তোভুভজ্ৰঞ্পী? 

কলিকাতা । জরতন্ব ও কীটাণুতত্ব (বিনামূল্যে ), চিকিৎসাতত্ব ও 

ভবৌষ্ %*। স্বাস্থ্যবিধান ॥* । 

হীক্ষালিচ্গাজল আলাম বি-এ, কবিশেখর, উলিপুর ( রঙ্গপুর )।- 

. কবিতা-_কুন্দ।* কিশলয় ।* বল্লবী।০ পর্ণপুট %ৎ ব্রজরেণু ॥৭ 

খতুমঙ্গল 1০ | 

জীক্াজীক্ষম্মল দত পাটনিকোটা, চট্টগ্রাম । ভেমপ্রভা, 

ভুর্গীবতী, ক্ষেত্রপাল। 

জীক্পালীক্রক্ও ভু উীালোহ্্য১ ৪৭নং সীতারাম ঘোষের ষাট, 

কলিকাতা । বঙ্গের রত্রমালা ছুই ভাগ ১২। 

আক্কালীক্কেস্প ল্দ্যোপ্পীভতীজ্স, বি-এল্৮-পিতৃবানে পৰিত্র 

মিলন (নাটক ) ॥০। 

ীক্কাতলীচ-্ঞ্প স্মিভ্র- অক্ন মধুর (প্রহসন)।৮ * যুথিক। (গল্প) ১২। 

উীম্্গাতনীচকজন্পী জেেন্ন১ গৌহাটী_হিন্দুর উপাসনাতন্ব ডট 

ভাগ ।1%০। 

ীক্গালীপ্ঙদগ হ্যোজ্য। মাগুড়া, বারুইপাড়া খুলনা ।--মিন্টন 

প্যারাডাইস্ লষ্ট ১২1 

আনগালীগ্লচ্গ ল্দেঠা্পা্্যান্ চারিটি চিত্র 1%০ । 

ল্লাক্গালীপ্পছে চ্ুুশ্ধোঙ্পাক্খ্যাক্স-বিদায় , ( উপন্তাস ) ১০ 

শ্ুজ| ( নাটক ) ১২ ॥ *-, 

হীক্ালী প্রহলজ্দ চৌঈঞ্জুবী? রাজসাহী__ব্রতভঙ্গ নোটক) ॥০* 

জ্রীব্ালী প্রসঙ দেখেস্ণ-হওগ্১ এমএ, ২।১ হোগলকুড়িয়া লেন, 



(৩৫ ) 

কলিকাতা । রামায়ণের কথা ॥০ রাজপুত কাহিনী ১২ পুরাণ 
কথা ॥%০ লহর গেল্স) ১২ ছোটবড় (উপন্তাস) ১1০ ঞণ- 

পরিশোধ ১০ রত্বহার ১।০ মহাভারতের কথা ১২ ১1০ 

আীক্ঙগালীএ্রঙ্নজ্ ল্ক্তোগ্পাব্যাস্ত বি-এ, অধ্যাপক হুগলী- 
কলেজ্ঞ। বাঙ্গলার ইতিহাস ( নবাবী আমল ১ ২॥০। 

জীন্ক্গালীপ্রত্লজ্স বিদ্যা ক্র সাঙছবাদ দৌহাবলী ॥০ | 
ল্রীক্লালীভ্ডম্মপ। স্ুশ্োক্পাম্যাস্ত বানা ছর্গাবত্তী 1৮৭ 

রাজার কথা 1৮%* ৷ 

লীহ্বগতলীম্নোহন্ন ল্িদ্যাল্ কত -শক্তিসাধন মহামন্তর। 
হী।জ্লাম্মী কল্প ছল্রন্বেশ্প ৯০৭ মদনপুরা, বেনারস 

সিটি । কবিতা-_মন্দির ১॥০ ( গীতিকাব্য ) জপভী 1৮* গানের 

থাতা ॥« (প্রথম ও দ্বিতীয় শতক ৯, শ্রীবৃন্দাবন শতক, কাবেৰী 

( কবিতা ) সঙ্গীতনুধ।, কুলসঙ্গীন । 

ীক্ষিস্পোক্ীম্মৌভন্ন ুৌীক্পীল্বতাম্ত, শ্রীরামপুর | শিশব- 
ভ্রাতা ৬০ ॥ 

ীনুক্মালন্নলাথ মুক্খোপীঙ্যান্তি, বঙ্ধমান। পদ্ঠ-_হপোবিল 1৮ ৭ 
অশোকবন 1* ব্রজাঙ্গনা গীতা 1০০ গীতা 1০০ শ্রাগৌরাঙ্গ গীতা । 

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ও রাণী ঢড়ালা 1৮০ অমৃত ॥০ মধুময়ী চণ্ডী ও 

মৃত্যুবিজয় 1/০ মৃত্যুবিজয় ২য় 1/০ শ্রীশ্রীনিত্যরন্দাবন 'ও মধুবন 1৮০ | 

অসাধারণ প্রেম প্রতিভ। (উপ ) ১২। 

শ্ীলুহস্ুদেক্কাভ্ ত্- সমুদ্রবাত্রা ।৭ | 
লীন্কুস্জ্ুলাথ সল্লিক্ পণ্ডতরদ্র জমীদ।র, রাণাধাট । নদীয়া- 
র্কাহিনী ২২ শ্রীচৈতন্ত 1%* সতীদাত ১১. 

শীন্বুচচ্মুদম্নাঞ্থ শনাহিডড়ী গ্রস্ত আফিল ২৪ মিডিল রোড, ইটালা, 



€ ৩৬ ) 
কলিকাতা । পাপ ও পুণ্য 1০ সাগবের ডাক (নাটক )1%০ বিহ্বদল 

( কবিতা ) 1০ । 

আীনুহল্ুলুলক্ধু স্েম্ন- ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ১1০ । 
ওীকুল্মুদেলও৪নন লিক বিএ, মাথরুণ ( বদ্ধমান )1 কবিসা-- 

বীথি ॥* একত্র! ০ উজানি ॥০ এৃতদল ।* বনতুলসী 1.+* | 

শ্রীলুম্মুছিনীক্াস্ত গঞ্জোপাম্যাস্ বিএ। ঈষ্টলীন (অনু 
বাদ উপন্তাস ) ২০ সিদ্ধিতত্ব সিন্ধগৌরব ১1৭] 

আৌন্ুল্মুচ্িন্লী আস্ত বিএ, ৬ কলেজস্কোয়াব, কলিকাতা । জাহাঙ্গীবের 
আত্মজীবনী ১২ শিথের বলিদান ৮০ মেবী কাপেন্টার 1০ পঞ্চপুষ্প ॥০ | 
ভীকুচলঙ্গাল্রপ্ী ভ-ন্কান্-নবীনা (উপ )145 1 

ওন্কুললাীও্রজ্লাচে হলি ভাগকন্তবত্র বিএ ১৭ গুরুপ্রলাদ 

চৌধুরী লেন, কলিকাতা। শ্রগুকচরণে !* নবযুগের সীধনা ১1 
ব্রজের পথে ,* ভিথারা ভগবান .* | সম্পাদক বারভূমি। 

উ্ীুভনলোওলন্ন কআান্া-সংদশ আফিস, কলিকাত! ওডিসিয়ুৰ 

(শিশুপাঠ্য )। 

জীক্ষপাম্মম্ জিক্জীজ্ভলবাগীস্ণ- 7দদ্ধাস্ত গীতামৃত %১৭ । 

শীক্রম্বওলুন্মাল্ মিত্র বিএ, ৬ কলেজস্বোরার, কলিকাতা । 

মহন্মদচরিত ১২ বুদ্ধদেবচরিত ১২ ভিক্টোরিয়াচরিত ১1০ রাভ1।০ 

বাণী %* ৬রাজনারারণ বাবুর গাহন্ছা চিত্র /* 1 

উ্াক্রুম্বগুচত্দ লু শু এমএ ক্লিওপেট্রে! (নাউক ) ১৬ রাতদ্রপু্ে 

( নাটক )1* 1 

ল্ান্স আক্রুলুল্দ প্রহক্পাজ বাভাদুক্র ছেব্রিনীপুর 
উৎস € প্রবন্ধ ) 1৩ | 

জ্রীক্ুম্্পদ ভ্বিন্যাভভজ্অশী- শ্রীমন্তাগবতের কথক তাঁর পুথি ১০, 



( ৩৭.) 

শীক্রু-্গল্রিভার্রী গুঞ্ এমএ, অধ্যাপক ভাগলপুর ৷ অনিন্দ্য 
দু )1৮০ | 

আীুম্গুজাীল হলাঞ্জু এম্এ-আকাশ কাহিনী (শিশ্ঞপাঠ্য ) ১1০ । 

আীক্কেদ্খেল্রন্নণঞ্থ আ্ঞাল্ভীী5 হিন্দুপত্রিক আফিস, বশোহর । 

হিন্দুজীবন ১. শ্রী !। 

আীক্ষেলোকম্লাথ আজ্ঞুঙ্যাল্গীক্রত ময়মনসিং । সারম্বতকু্জ 

(প্রবন্ধ )॥০ ঢাকাব শিবরণ ২. ময়মনসিংহের বিবরণ ১২ ময়মন 

সিংহের উতিভাস ১১. চিত্রা! (গল্প )1%০। সংবাদপত্র “সৌরভ” 
তান্কে্গালেশল ন্দ্যোগ্পাশ্যাক্স-দেবগণের অভিনব 

ভারতদরশশন। 

আ।ন্কেম্লাল্াঙ্দ শুভ ভীম -কন্তাবিবাত 14০ | 

জআ।ক্িশ্ণল্ড 29০ এমএ, বিএল্, ৪০ চাবাধোবাপাড়! স্রীট, 
কর্িকাতা । কণকরেখা (গন্ধ ) ১২ বিবাহবিপ্রব (উপ )॥০। 

।ক্কেম্পচত্দ্র ন্দ্যোপ্পাহ্যাম্_ সপ্তষিকজন (নাটক) ১।০ 
আক্কেস্নহবচহ্দ আাভী5 হগলী । আদর্শ জমীদারী ২২। 
আন্কোেন্িিলেলম্্ন্ শ্শাজ্জ্রী এনঞ কুচবিভার ॥  উপনিবদের 

উপদেশ ৩ ভাগ, ৬০ 

ল্কষিতিন্মোৌহ্িন্ন দোল, বি, ই, যশোহর-কবীব ৪ খণ্ড ১৮০ । 
আান্িীতুজন্লা্ জোাক্কুরত তন্বনিধি' পিএ ৫ ছারকানাথ 

ঠাকুর লেন, "বালিকা পিতানোোস ॥৭ অভিব্যন্তিবাদ ১1০ 

শিক্ষা সনপয। 9 কৃবিশিক্ষা ০ শ্রাণের কথ11৮* আলাপ ১।০ 
আইস ্মণা শিক্ষা ও স্বাধীনতা ১২ - অধ্যাত্মধশ্্ন ও অজ্রেয়েবাদ ঘ" 

4 ব্রাঙ্গধন্মের ববৃি রাজা হরিশ্ন্্র। 

আনি ল্প চু চত্রনন্বত্তভী, পি-এ, মোছিলী বিছ্টা ১২। 



€ ৩৮ ) 

উীন্ষি-্ভীম্ণনুজভ্দ্র স্ম্দ্ষী _মুণ্তী নোটক) ॥০। 

উ্ীল্কীলজ্ো চত্দ্ প্ুক্রক্কাম্জ্ছত এমএ, করিমগঞ্জ € শ্রীহট )। 
_ দারিদ্র্য ও সমবায় 14০ 1 

আক্কীক্লোচ্এ্রহলাঙ্গ হিদছ্যাহিন্নোচঃ এমএ, ২৬ ভরলাল 
মিত্রের ট্রাট, বাগবাজার ; কলিকাত1।--( নাটক ) আঙলিবাব1 ॥০ 

ফুলিয়। ॥* প্রমোদ রঞ্জন ॥০ সপ্তম প্রতিন। 1" রঘুবার ॥০ প্রতাপাদিত্য 

১ রঞ্জাবতী ১২ বৃন্দীবনবিলাস।%০ উলুপী 1৮%* টাদ্বিবি ১২ 
গল্িনী ১২ অশোক ১২ বাসন্তী ।* ভূতের ব্যাগার।* বরুণ! 

॥০ বাঙ্গলার মনস্নদ ১২ পলিন ॥* খাঁজাহান * মিডিয়! ॥০ 

রূপের ডালি ॥০ ভীম্ম ১২ নিয়তি ॥০ আভোরিয়া ১. বাদসাজাদদী ১২ 
রামানধজ ১২ বক্রবাহন ॥* বেদৌরা ॥* সাবিত্রী ॥* | উপন্তাস- 

পুনরাগমন ১০ নারার়ণী ১৮ বিরামকুঞ্জ ৪* ভর্গা (শিশুপাঠা) 

॥* কবিকাননিক ১২। 

শ্রীক্ষীল্লোচিহাল্লী ভৌোপাহ্যাম্্, এমএ বি-এল্, 
বর্ধমান । মেঘদূত কাব্যে বাহ জগতের সহিত অন্তর্জগতের 

সন্বন্ধ নির্ণয় 1০ 1 

জ্ীল্ষেক্ষেস্পচ্ল্দ্র ব্লল্ষ্িতভ্ত, জোয়।রা, উট্টগ্রাম।--আরাম 
থেরাল, মানস কুনুম, উত্তর গীতার কবিতান় অনুবাদ, জগৎ রহস্ত ও 

পাপ রহস্ত । 

উর খপেত্দ্রন্না ডিম, এ্রমএ, ৬নং বিডন রে! কলিকাত1।-__ 

নীলাম্বরী (গল্প) ৪* ভারতবর্ষের ইতিহাস ॥* | 

আকখপেজ্দ্রনলাথথ হবত্ছি ডাক্তার, দৌলতপুর, খুলন|। --মালঞচ 
.,. গেক্প )॥০ প্রভাবতী কাব্য ॥/* ম্যালেরিয়া 1 | 

জী/ব্ভী খেলজিঙ। শখাতুন্ম--সতীর পতিভক্তি ।* 



(৬ ৩৯ 9) 

আগাজ্গাপোব্িল্গ শম্পা ভবানন্দী হরিবংশ (পৌরাণিক 

গলপ 01৮০ । 

জআপঙ্ষালক্্রপ সঙ্গ, ফুলিয়া ফরিদপুর । অপূর্বব ঘৌতুক 15 

আপজ্গাক্রী সাণভন- কম্মফল। 
'শ্ীগাঞস্পভ্ভি সক্রন্মগান্্র ৬৯ বেলেঘাট। মেনরোড, কলিকাতা । 

খতুসংহার। 

আাঙ্মৌহ গনি আাভনস্মঠ অধ্যাপক চট্টগ্রাম । সাধনার জয়। 

শাগিিস্পচজ্দ্র সুহ্খোস্পাক্ব্যাস্মঠ কলিকাতা । স্ষ্টিবৈচিত্র ৮/০ 
খেলার খেলা 1%* | ভ্রমণকাহিনী-পুরী 1০ আসাম ॥%০ 

দাঞ্িলিও 1॥%* | জীবনীসংগ্রহ ১॥* 1 বালিকাব্রতের ছড়া *%১০ 

সেন্সপিয়র গ্রন্থাবলী ১ম 1%*। 

কীগজেত্দরললাভ চেজীঞএুললী ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল্ লেন, কলিকাতা । 
বে্স্সাস্তর ৪০ । 

আ।গিক্িজান্নাথ স্ুুশ্োক্পীল্যাহ্বত রাণাথাট । কবিতা 
বেলা ১২ পরিমল, পত্রপুষ্প। 

আ।পিক্লীত্দ্রন্ুমাক্স হেনম্ন এমএ অধ্যাপক, ৩০২ বহুবাজ্জার স্ট্রীট, 

কলিকাতা । ধনবিজ্ঞান %*। 

আলিল্লীত্দ্রন্নাথ গকজ্জোপ্পা্যাম্্র মুগ্জরী | 
ল্ীম্মতভ্ভী লিল্লীদ্মোহিনলী দোঙী কালীঘাট। 

কবিতা-অশ্রকণ! ১২ অর্থা ১২ সিন্ধুগাথা ১২ আভাব ৮&* 

এবদেশিণা ৮০ । 

এপসিলরীপ্পচ্্র চ্রুন্বত্ভী-গোধন ২২। 
এএ।গিক্ীল্পণচত্দ্র কুত্ভ- সনাতনধর্্ শিক্ষা ১২ আর্ধ্যনীতিবিজ্ঞান %* 

এ উচ্চপাঠ ১২ হিন্দুধম্মের বিশেষত্ব কি ৩/*। 
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জ্ীগিল্ল্ীষ্ণচ্জ্দ্র অত এমএ, ১২৩ লোয়ার সাকুলার রোড, 
কলিকাতা । কৃষিদর্শন। 

গুপালক্তাল্ হ্ান্ছতিল্র এম, আর, এ, এস্, ৯ বুদ্িষ্ট 
টেম্পল লেন, কলিকাতা । ধর্মপ্রসঙ্, তৈল কটাহু ও গাথা, 

বৌদ্ধধর্ম । সংবাদপত্র--জগজ্জোতি। 

গু ্রুল্ঙ্কাহন আদ্ক্কি- কাহিনী (গল্পের বই ) দ০। 

লাল শুীঙুলল্চ্গাজ্ল ল্দ্যোপপাশ্যাস্তি এম্ এ, ডি এল্, পি 
এচ্ ডি, ১৯ যষ্ঠীতলা রোডঃ কলিকাতা । জ্ঞান ও কর্ম ২২। 

তু ল্রভলন্ধু ভউ্রীচ্গান্্য- অধ্যাপক, ঢাকা । সংস্কৃত নাটকেব 

কথা সংগ্রহ প্রতি খণ্ড 1* আন । 

আবীপোগ্ালচুত্দ্র জিঙ্াক্সজ্র-প্রতাপসিং | 
আীগোন্পীলচ্ুভ্দ কহিুত্ছহম, লক্ষমীপাঁশা, যশোহর । কুন্গুমিক' 

১২, কমলবাসিনী 1৮০, মনোথালীর ইতিহাস ॥০ | 

ীগোপেশ্বল্র ন্ক্যোগান্্যান্্ঃ রাজগায়ক, বর্ধমান । সঙ্গিত 

চন্দ্রিক! ২২। 

বীপোব্রিল্দচলুজ চীন মৈমনসিংভ | কবিতা-কস্তরী দ*, চন্দন 

8০, কুস্কুম 4০, ফুলরেণু 8০ । প্রেম ও ফুল দ*, বৈজয়স্তী ১২। 

শ্ীগোবিল্দচ্ন্্র ছে । যাত্রার নাটক--দ্রৌপদীর স্বরন্বর ১২ । 

ীগোবিল্দম্না্ধ ওশুভ্ এস্ এ রুদ্র প্রতাপ ॥* 1 

জাপো্টল্িিহাল্্রী শব১ »২ ফকির চাদ চক্রবর্তী লেন, ক(লকা১।। 

তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী ৪ ভাগ ৪৮*, ত্রিতীর্থ 55 । 

জীপৌল্রকিস্পোল বুল বিএ চন্দন নগর । লক্ষ্মীর কথ. 

জ্পৌল্সপোন্বিল্দ ব্রা ধন্মতত্ব ॥৮%* | 
জী্যন্মস্ার্্স চৃ্লাহই--সচিত্র ভুচবিহার রাজ চিত্র ১ম খণ্ড ১0০ | 
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জী গ্ঞীড্ললঞ। স্স্োক্পাহ্্যাহ্থ ৪১ শিবনারার়ণ দাস "লেন, 

কলিকাতা । বিগ্ভাসাগর জীবনী ৩২ মা ও ছেলে দুই ভাগ 15/০ 
সমলকুমার ॥*, মলোরমায় গুহ ॥০, দুখাঁনি ছবি 0০, অনৃষ্টলিপি ১, 

স্তর বাঁন্ুদেন জীবনী ২২, অম্রধাম ১॥০, দেবগণের ভার 
ভ্রমণ ৯২ । 

জ্াচন্ডীঙ্ল্রঞ। হন্ছ্যোগ্পাহ্র্যান্সত বাগআচড়া ( নদীয়। )। 

€শিশুপাঠ্য ) ভূতের খেলা, স্বদেশরেণু, কীর্তিসখা। 

পণ্ডিত আচ গ্ভীব্রপী স্স্মর্তিভজঅন্পী- শ্রাদ্ধবিবেক ১৪০, 
প্রায়শ্চিত্ত তত্ব ১২, শ্রাদ্ধতত্ব ১০, মলমাস তত্ব ২০, তিথিতত্ত্ ২1০, 

উদ্বাহ তত্ব ॥/০, একাদশা তত্ব ১২, দায়ভাগ ২০, শুদ্ধিতত্ ১1০, 

শুদ্ধি দীপিক। ১২, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ৩., বাস্ত বাগ তত্ব ॥০, দক 

চন্দ্রিকা ॥*, ব্যবহার তত্ব ।%০, আঙ্কিক তন ২২1 

জপীচ্গ গুঞীচ্ষাজ্ন মজুঙ্চ্গাক্র- তারার হার €( কবিতা! )॥০। 

শ্ীচ্জ গুভীন্বোজ্দ স্ুহ্খোশীহ্যাক্ি_ নুচ্ছন! (কবিতা) ॥* | 
ক।চিত্দক্ুুন্মাল্ল ভউ্লাচ্গো্্য, শিলচর | মুকুল ( কবিতা ) ॥*, 

মোভমুদগর ০০1 

ল155-লদশ্েখকল ক্স বিএ, কবীন্দ্র কাব্যবিনোদ, কষ্ণচনগর নেদীয়)। 

উপন্তাস --মনাথ বালক ১২, পাপের পরিণাম ॥০, স্থরবালা ১৯০, 

সংকথা ॥০, ছ আনাজ 1০1 

হীচত্দশ্পেখল্স মুখোজ্পান্খ্যাম্ু? বহরমপুর ৷ উদ্ভ্রান্ত ত্রেম 
( গদ্যকাব্য ) %৭; কুঞ্জলতার মনের কথা (স্ত্রীচরিত্র )1%*। 

শীচক্ুদ্রশম্ণেখক জ্নেম্ম ব্যারিষ্টার, ৭পনং শোভাবাজার ষ্টাট, 

কলিকাত।। ভূপ্রদক্ষিণ ২০ ॥ 

সন্ত আচিতেদ্রাচ্স্্ জিদ্যাহ্বিনোছি, ৭* কলটোল। 



(৪২ ) 

রাম ॥*, বোধনোপান ৬০, ঘান- শ্রী, কালকাতা । চিন্তালহরী ৪০ 

সন্দভ 1০১ সংবাদপত্র হছিতবাদী। 

শা লুভক্ল্দ্র ম্যোজ্ন-কফকললের পোকা । 

কী।চ্গাভীভচুত্দ্র হস্ত ১ ৯ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা । অশোক ১॥০, 

অশোক অনুশাসন ১/॥*, ত্রঙ্গপ্দ অনুবাদ) ১|০ 1 

সওগাত ॥5, 

আ।চ্গাভল্ল্্ হন্দ্যোস্পীশ্ব্যান্্র বিএ, ২১০৩৯ কর্ণওয়ালিস 

ট্টাট, কলিকাতা । গল্প ও উপন্তাস-_পুষ্পপাত্র 7৮ৎ, 

পাঁরস্ত উপন্থাস 8*১ বিষুণ পুরাণ 1৮০, ধূপছায়। 1৮*, রবিন্সন্ ক্রুশো 

১০, আগুনের ফুল্কী ১২, শ্রোতের ফুল ২২; ভাতের জন্মাকথা ॥*, 

, ঈশপের গল্প ২১। চাদমালা ১২, বমুনা পুলিনের ভিখারিণী ॥ 

জটিল ওুন্ন চ্ঁস্পি১ ব্যারিষ্টার, ১৪৯ রসারোড, ভবানাপুর 

কলিকাতা 1--কবিতা-_সাগর সঙ্গীত ২॥*১ মালা, 5০ অন্তধ্যামী 

০ নালঞ ২২ সম্পাদক নারায়ণ । 

জাঙিল্ভাম্মন্পি শীভ্ন--ন্থখের মিলন 9০ | 
ঞ্কিল্ভাভব্রপ চভ্োন্াহ্ব্যাম্১ সঙ্গিসার, বেজগাও ঢাকা। 
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এককমবাদ্বিতীয়ম্ ১২ ব্রাহ্মণ ॥০ | 

সাল আ।চেন্নিলাল বত্ঞ বাহাদুল এম্ বিঃ এফু সি এস্, ২৫ 

মভেন্তর বস্তু লেন, কলিকাত11--ফলিত রসায়ন ১1০ রসায়ন সুত্র তুই 

ভাগ ২৮০ বাসু ॥* খাদ্য ১২ শরীর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ১০। 

জগল্কজ্দ্র ভ্ভীচ্গাম্্য» ভাটিখাইল, উষ্টগ্রাম। চন্দ্রনাথ 
প্রসঙ্গ । 

জ।জগচ্াম্নম্দ জ্লাহ্গ শান্তিনিকেতন (বীরভূম )। প্রুরুতিকী 
১২ গ্রহনক্ষত্র ১০ প্রকৃতি পরিচয় ১৭ বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্ের ্ চি 

আবিফার ১৯ জানসোপান ॥০ 1 
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হন্তাল্পীজ আজগজিত্দরন্না্থ ল্রান্স হ্বাহাদুল্ ৬ জ্যান্দ- 
ডাউন রোড ভবানীপুর, কলিকাতা ।--কবিতা- সন্ধ্যাতারা ২২। 

ওী।ীজপিক্লাথ আঞ্রু- সাধকানন্দ ৩ খণ্ড ৩২। 

আাজঙ্কাঞ্পোস্পাল স্জিল্পভ্হ--মাহাত্ম্য রত্বসার ৪৭ গগ্ভরামায়ণ 
8০ | 

ক্রীজভনজল্ল লভ্োঙ্পান্ধ্তাল্স নল্লিকপুর, যশোহর ॥। ঢেউ 
(কবিত। )॥০। 

আজ ভনপ্ল্স হেনেম্ম১ ২০১ কর্ণওয়ালিস্ সর কলিকাতা ।-_ভ্রমণ 

কাহিনী--পথিক ১২ দশদিন ১।* পুরাতন পঞ্জিক ১২ প্রবাঁসচিত্র ১ 
ভিমাত্তি ৪০ হিমালয় ১)০ 1 গল্প ও উপন্তাস_বিশুদাদা ১২ আমার 

বর ১০ করিম সেখ ১২ ছুঃখিনী ৮* পরাণমণ্ডল।* ছোট কাকী &* 

নতনগিনী ॥* নৈবিগ্ধ ॥* অভাগী ॥* আলান কোর়াটার সেন ॥%* 

কিশোর %০ ফটিক ॥০ আশীর্বাদ ১০ জীবনী-কাঞ্গাল হরিনাথ ছুই 

ভাগ ২॥০ সীতাদেবী ১২1" সম্পাদক ভারতবর্ষ । 

জআীজানক্কীনাথ লজ্লাক্চ- গুলনেয়ার, আশ্চধ্য পরিণাম %*। 

আজান্নন্কীন্লাথ সুশ্ধোশপাহিতীল্িঃ উত্তর পাড়া (হুগলী )। 
গৃত্যুপথ ১২ গোগঙ্গাগারত্রী ১২। 

জানল কীব্রত্ভ জিল্্াস্ন কুচবিহার । শোভা (িপন্তাস)। 

আজী্তৈতদ্রভ্াাজ বিন্্ীতন সুশীলা সুন্দরী (গল্প )%০। 

আ।জ্ীীন্লচ্ছান ল্ক্োপান্যাজ্-সাহিত্যাকুজ ॥০ 
কী।জীন্বেতদ্রুস্মাল্ দিতি ঘাটফরহাদ, চট্টগ্রাম ।_-কবিতা-_ 

স্্পাবন দ* ধ্যানলোক দ* অঞ্জলি ॥*। প্রহুলাদ উপধ্যান 1/০ | 
হ।হমতজ্ভী তল্তান্নব্াল1 ছেল্জী- তত্ববোধিকা »€ ধন্মবিষয়ক 

কবিতা ॥2। | 



(8৪ ) 

ভীতভীন্নন্দ ক্রীম ৌএ্রুল্লী ৭৭ হরিঘোধ স্ট্রী, কলিকাতা ।__ 
ধম্মজীবন, মদনগোপাল--পুজাগদ্ধতি । 

হ্ীতগ্তান্দেত্দন্নাথ ্ম্্র-_অজীর্ণতা । 
আীতভান্নেত্দ নাক্লান্প আ্বাঞ্গুটি এল্ এম্ এস্, ৭ কালাতল' 

লন কলিকাতা ।--মালেরিয়া )০ শারীপিক ক্রিয়া ও স্বাস্্যবিধি ॥০ 

কান্মেসী ৪।০। 

আীতভীন্নেত্রঙ্মোহন্ন দুক্ডিত মজঃফরপুর। শ্রখমণি € ভক্তি- 

গ্রন্থানবাদ ) ১২ 

জীতভীন্নেল্দক্মোহন্ল দে, বলের বাহিরে বাঙ্গালী ৩১ চকত্র 

গঠন ॥* খাদ্ধি ১1০ | 

ক্াতভ্রাত্দিলালভল ক্লান্ত এম এ বিএল্ কষনগর ( নদীয়া , | গ্রপ্- 
লহরী দৎ 

আীতভীন্নেল্দম্পম্পী 29৩ নিএল, নবাবগঞ্জ টাপাই (নাজদত ০17 

ভীষ্ম (নাটক )1* উপকথা ১২ 

ীজ্্যোন্ভিক্ি ভ্রম্নাষ জীহ্কুল্স5 ৫ দ্বারকনাথ জেন কলি- 

শাভী1-নাটক ও প্রহসন-সরোজিনী 1৮০ অশ্রমতী ৪০ স্বগিনয়া 

১০ পুরুন্ক্রম ০ আলীকবাবু হিতেবিপরীত বিপরীত প্যান 

বসমন্থলীলা! নাটকান্তবাদ--অভিভ্ঞান শকুন্তলা ॥০ -বেখাসভাব 

পক্রুমোব্বব 1৮৭ শিদ্ধশালভঞ্তিক] 7০ মণুকোৌশিক ৮* কপুরনপ্ুরী ॥০ 

দুলিয়াস নাজার ॥% হহাবার চরিত ১)7০ উদ্ভতুর রামচরিত ১৪০ মল 

ধিতাপ্সিমিতর 8* মালভীমাধন দ* মুচ্ছক্টিক মুদ্রারাক্ষন ১1৮ « 

নাগানন্দ ৮৮ প্রবোধচন্দ্রোদর ১৭ প্রিযদশিকা 1০ করক্সানগা 
ব্ভতগির 1৮০ দায়েপড়ে দারগ্রহ। ধনঞ্জয় বিজয় 11 

সন্থ্য্ন্দর, নগর ১২ স্বরলিপি নাতিমালা মাকাস অবালিয়সের 



€ ৪৫ ) 

ন্সাহ্রচিস্তাী ১২ এপিক্টেটসের উপদেশ 1” ইংরাজবজ্তিত 

ভারতবর্ষ ১॥০। 

কা।ক্ক্যেত্তিশ্জভ্দ্রজ্ভভ্রীক্লাহ্দ্য এম্১ এ. পি. এল. শ্রম আর 

এ. এম. পুর্ণিয়া দেবরাঁজ (নাটক )1০ হপতী ১২ 

ক্াক্যাভিিহ্লান্সল্দ আগত কুষ্প্রেনহক ১1০1 লীলা, 

নসান ৯২1 

। াহ+দুব মো 5স্কুতি ভনাটেটল, 
গুধ। টিপা চ্গানুবার. শিস 

০ | এ ক) ১ ০৯ 
| রী. ০৬ 7 

্গাম্ণৌ2 ভাচ্িজুদ্লীল্ন,. 5 খ্্বা ময়দনসিংভ 

শিয়ালজামাই ( শিশু ঠা 15 1. রা ধক. 

ক টরিউাওডিলদ বলিল এজ রসি (জনাশিক্ষ। ১২1 1 

ভাল ক্ুভ্জ লীস্ণ 2গ- আত্মবিধ্কান ৯০৮ গীত 
টা 

সত আতা কুমাল বিল্রাইচ ১৫. গটলডাজ। ভ্রীউ, 
কলকাতা ।--অকিঞ্চনের নিবেদন, চাণরুাশ্লোক |” হিতোপদেশ, 

কবিরচন ন্ুুধা ১২ কথাসার, কৃষ্ণতক্তিরসানুত্ত ১২ পঞ্চামৃত।5০ 

সনাজলংস্কার, সতীধন্ম ।* তারাম 1০ চরিহামৃত। 

ক্ীতাল্লাপতি ীছোন্ব্য চিত্র-শাঙ্তিবখা (উপ )। 
শ্ী/ভাল্াও্রস্মহ্নজিন্তয ন্িন্নৌচ ১৩ শিশ্বাসনা্সারী লেন 

কলিকাতা 1--কবিত1--1* শুরভি 0 পুরপা ৪০ 
০০110 ল্িন্নী এশজ্লাঁচ পা ৯২1৮ কষ্পোরেশন স্টাট 

কুর্লকাতা । | শক্তিমালা (কবিতা ১ 

জীক্ুতনস্নীদল্র উঠ নং নাটক ) 5*। 
সি 

হ।কপ্রেলোন্ল্যন্াাখ আ্ুখোসাীল্গযান্ত পটুয়াট্রীপ ই্রাট কাল- 
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কাতা। ভূত ও মানুষ, কঙ্কাবতী ময়না! কোথায় ১২ মুক্তমালা, 
পাঁপের পরিণাম ১২ ফোক্ল! দিগম্বর । 

উ্ালল্ষিীচিল্পী হেন্ন ষ্টার থিয়েটার । এ্রকতানিক স্বর সংগ্রহ 
১, সরলহাম্মোনিয়ম হ্যত্র ১, সংগীতশিক্ষা/ ২৭০ হামেশনিয়াম গন 

শিক্ষা ২১। 

আচন্ষি-ী নল ৩%৪নন ম্মিত্র সসভজট্নেদাল্স, ৯৬ ৰেলতল! রোড, 
ভবানীপুর, কলিকাতা । শিশুপাঠ্য--ঠাকুরদাদার ঝুলি ২২ ঠাকুর- 
মার ঝুলি ১২ দাদামশায়ের ললে ১২ ঠান্দিদির থলে ১২. থোকা 
খুকীর খেলা ॥৮০ চারু ও হার দ* আমাল বই ।* সোণার শৈশব ॥০ 

ভীদন্ষিাল্রওঞন্ন জ্মিআ্র আভ্ম্মলাল্ল ও জী-্ালী- 
এপ্র্নভ্ন চ্ষাহত্ন হ৩গু এম এ আধ্যনারী ছুইভাগ ও সরল 

চণ্তী ॥/০। 

উ্ীচ্রীলটভ্জর ফ্লোক্ম- হামির (উপ )। 

জীদাস্পল্রথি মুশ্ধোগ্পাহ্বযটীয্ ক্ঠহার (নাটক ) ১২ 
জ্ীদিগিক্দ্রন্নাল্লান্পী ভভ্ীচ্গাম্খ্য সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

শুর্রের পুভা ও বেদাধিকার ॥* জাতিভেদ ১২ জলচল ও খাগ্যাথা্চ 

বিচার ॥* দ্রেবীপুজার জীব নূলি।০। 

হ।লীজ্নন্নাথ এবল্ল্র, বি এল্, চুচুড়া। ত্রিশুল (কবিতা )। 

কাল ভীছদীম্লম্লান্ধ জলাজ্জ্যাভল বাহার এম বি। কুমারসম্ভব 
১ সীভা ও সরমা ১২ নীলুখুড়ে। ॥* 

।চীন্নন্নীা হমভহ্মলাল্ল, ফেলানার পাল), ঢাকা। অধ্য 
( কবিতা ) ৩০ । 

উ লীন্লেত্দকুজ্লাল আহঃ মেহেরপুর (নদীয়া )। নেপোলীয়ন 

জীবনী ২২1 ডিটেক্টিব উপন্তাস--নন্দনে নরক ১1* জালমোহান্ত 



€ ৪৭ ) 

১০ পট ১।০ পিশাচ পুরোহিত ১॥* রুষ দর্পহারী শিখ্ ১০ 

রণরঙ্গ ॥* রূপসী বোন্বেটে 5* বুদ্ধির যুদ্ধ * রূপসীর প্রতিভিংসা 

॥*০ জ্ান্মানির বড়বন্ত্র দ* অগতির গতি ৪০ কৈসার অস্তঃপুর 

রহস্ত ॥* ডাকত ডাক্তার %* জাল জার্মান গোয়েন্দা ৮* জান্মানি 

কুহুকিনী ১॥০ চিকিৎসা সঙ্কট ১1০ অন্তান্য গল্প_ মহিমময়ী ১২ 

চীনের ডাগন ১7০ 

ল্রান্ম লাহে 'শ্রী।দীন্নেস্পণচত্তদ্র হেলন্ন১ বি-এ,বিশ্বকোব লেন, 
বাগবাজার কলিকাতা ।-_বঙ্গভাষা! ও সাহিত্য ৪২ বেছল! ৪০৭ সতী 

॥০ কল্পরা 8০ রামায়ণ কথা ১।০  জড়ভরত ৮০ তিববন্ধ ৮ 

ধরাদ্রোণ ও কুশধবজ 6* | স্থকথা গ্রহ ই্র। ক্্রোপাঠ্য) ১॥০ | 

হীদুপ্শিঙল্র্প আন্ষিতি5 বড় বাজার, কলিকাতা |_-ভাবত 

প্রদক্ষিণ ২. 

ক্রীভুক্শিঙল্রঞ জ্লান্যাঁজ্ন» দিনাজপুর ৷ বৰাঙ্গলার সানান্সিক ইতি 
হাস ২॥।৭ ভাবাবিজ্ঞান ব! বাঙ্গাল। ব্যাকরণ ১॥*। 

সরি আ্রীদ্রাকল্রশসাহখ্য হেন্পীল্ভতভীহাত ভাগবত 
চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর ।-__রামানুজের শ্ীভাষ্া ১ম ১ ২য় ৩1০ 

৩য় ৩২ অর্থ ২1০ | উপনিষদ ১৪%%০ | 

ল।দুপ্ণীচ্পীজ্ন লাহিড়ী» পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয়, হাওড়া ।__ 
পৃথিবীর ইতিহাস ৯ম ৬২ ২য় ৬২ ৩য় ও ৪র্থ ৬২ ৫ম ৬২ 

পাঙ্গালীর গান ১২ এনক 'আডেন।৮* লক্ষ্মণ সেন ॥০ লোকাবণ্য 

॥০ রাজ! রামক্কষ্ ১৪ সাধন। ১. ন্থবর্ণবলয় ২২ সংপ্রসঙ্গ ১২ 

স্থখও শাস্তি ২২। 

হদুাঞ্রভ্নহ্ল তন ৩১৩--সরল ও সংক্ষিপ্ত রামানন ১২। 

এদুশ্েযোলন্ন পীভ্র- ইবজ্ঞানিক নৰজীবন ১২1 
/ 
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কাফি বাগ টিন ৯১ গৌরলাহা স্াট, কলিকাতা খেয়াল 

১২ হুলস্ুল 1০ | 

সী লিবিক্ুন্মান্র আরা চেদীঞ্জুজী- জমিদার, নরিশাল। কাঁপিতা? 

অরুণ ॥০ প্রভাতী ॥* মাধুবা ॥০ পারা॥*  ন্যাধি ও প্রাতি- 
কার ॥ দেবদূত (নাটক) "০ | 

আােন্বীও্জলল রাহি হলীএ্রুলীত ৯১৭৯ কর্ণওরালিস ট্াউ, 
কলিকাতা ।--উপন্টাস বিরাজমোহন ১1০ সন্যাপা ১২ ভিখারী ১ 
নল্লীলা ১1০ সোপান ১২ জ্যাতিঃকণা ১৮৮ প্রলাপ ১০৩ 

“বাগজ্জীবন ১২ ছুিত ১০ পুণ্যপ্রভা ৯৪০ শরচ্ন্ত্র ১৮৮ অবলা 

১০ দীপ্রি ১০ শান্তিলন 15 িধাভসংঙ্গার ১৮০ সান্তনা ০ 

এববেকবাণা 8৭ ভমণ নুভ্ভান্ত ৪৪1 

শ্ীদেহ্েতভ্রন্া দেনভাগাীল্দতীহাত অঅবাব গড, পজিমানি 1 
রাজা বৈছানাগ (নাটক ১০ 

স্তকেব্েশ্দম্লীন বস্কুত বহরমপুব _বাফিজ্ল (গল ১ 2151 

দৃক্েজদ্রন্নাথথ ভু উ্রীচ্গোজ্য১ ৯৫ কলেজ রা কলিকাত! 1 

এ পর্ধম জর্ভ 1” নাটক নরমেধ য্ভ ১২ গুরুদক্ষিণা ১২ । 

দিতে ত্দন্নাঁথ স্মভিস্1- রবিন্ন কুশো ৪৭ | 

দিকুলত্জন্লাথ স্ুখ্োস্পীব্্যানজি-্ডিলা চাফ। 
্লেতভ্রম্লাা জেনম্নত এমএ, বিএল্। অরষ্ঞ পাঠশালা, 
কলিকাভা ।--কবিতা--অশোক গুচ্ছ ১২ ১০ ১২ গোলাপণ্ডচ্ছ 

] 
৮ 

18) 1 1) 

9)! বং 

এ 

১০ 8০ জপুর্বব নৈবেছ। ১৪০ ৯০8০ অপুর্ব শিশুদজল ১৭ 

৪* 11০ অপুর্ধব বীরাঙ্গনা ৮০ 0০ 1%০ ' অপুর্ব বরজাঙ্গনা 8০ ॥০1%০ | 

শীকেদেহেভ্ররিজন্ অস্ত এমএ, বি-এল্। ২৯ মদন মিত্র লেন, 

১০ ১৯ পারিজাতগুচ্ছ ১২ ১০ ১১ পেফালিগচ্ছ ১৪০ 
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€ ৪৯ ) 

কলিকাতা ।- চন্দ্রনাথ মাহান্ত্য ও মেধবাশ্রম আবিষ্কার € বিনামূল্যে ) 

সমাজ ও তাহার আদর্শ ১২। বিজয়া ব্যাখ্যা. লহিত..শ্রীমদ্বগবদগীতা 
১ম ২২ ২য় ২২ ৩য় ২২ ৪র্থ২২। 

শাছ্হিজেত্দ্রম্না্থ জীক্কুল্্১ ৬নং ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, 
কলিকাতা ।_ স্বপ্রপ্রয়াণ (কাব্য) ॥* গীতাপাঠের ভূমিকা ১1০ । 

প্রবন্ধ-সোণার কাঠি রূপার কাঠি, হারামণির অন্বেষণ । 

জ্ীচ্িজেত্দ্রম্লীকঘ, ন্লিস্সোলীঃবি-এ,দিনাজপুর-_কৌতুককাহিনী। 
আহ্হিজেতভ্দ্রন্নাঞথ ব্রজ্ব্র 5 ঢেকানল__জীবজন্ত ১।০ চিড়িয়াখান1।০। 
শ্রীলবললনী্গাজ্ড লাহি'্ডী চৌর্রুল্লী, জমিদার, মহীরামকোল, 

ময়মনসিংহ । ভারতভ্রমণ ৪২। 

শী।ল্রন্সগীত্ন ল্রীন্, বাণীক&, নবদ্বীপ-_বাত্রার নাটক, কবচ সংহার 
১।* শ্রীকুষ্ের গুরুদক্ষিণা ১7” শ্রীকৃষ্ণের মথুরাব্জ্জন ১॥৯ 
রত্বাকর উদ্ধার ১॥* কুস্তীর শিবসাধনা ১॥* | 

শীম্নুলেলস্মন্ হিিদ্যাভিক্বন্ী2 ৩০ নকুলেশ্বর ভট্টাচাধ্য লেন, 
কাণীঘাট । আকবর ॥* কুমুদানন্দ ১*। 

শী কপেত্দক্কুহ্মান্স গুহ আান্স- চন্্রহাস বিষয়া, ফরাসী বীরাঙ্গনা 
১২ পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা ॥* | 

আ।নগ্েজদ্রম্ণাথ ওুঞ্ঞ, ৪৮ গ্রেষ্ীট, কলিকাতা । উপস্তাস-- 

তমদ্বিণী ৯০ অমর সিংহ ৯।* উপন্যাস সংগ্রহ ১২ পর্বতবাসিনী 
১০1 সম্পাদিত বিচ্যাপতির পদাবলী ৫২। 

জীম্মপেজ্্রন্লাথ স্পীজ চেীক্পু্রী, ৯৩ কালীকুণড লেন, হাওড়া। 
ভক্তিক্ময়ী ১ম ॥০ | 

আীন্নগেত্দন্নাঞ্থ হস্ত _অদৃশ্ত স্থায়।৮*। 
প্রাচ্াব্িদ্যাঙ্মহার্পন্য -আবীনলেত্্রন্াান্থ- ববক্ছ, সিদ্ধাস্ত- 

৪ 

ঠি) 



€( ৫০ ) 

বারিধি,৯ বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা । বিশ্বকোষ ২৬০২, কায়স্থের বর্ণ 

নির্ণয়, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাঙ্গণকাণ্ড ছুই খণ্ড বৈশ্তকাণ্ড, 

রাজন কাণ্ড ১২ । 

ভ্রীনগেজ্দ্রন্লাথ ক্লাস চৌপ্চুক্লী, ধুম, চট্টগ্রাম। সদখোর 
মহাজন ॥%* চামুগ্ডার শিক্ষা ॥%০ | 

উ্ীনগেত্দ্রনাথ হ্াচ্ম, ৬৫১ সিমলা সরা, কলিকাতা । শ্মশীন- 

... সন্ধ্যা ।* বাঁরাঁণসী ॥%* প্রেম ও প্রকৃতি ৪০ | 

উ্ীনন-বক্রুল্জও চ্যোজ্ব, বি-এ, তর্পণ € ককিতা )%০ অডিসির গল্প 

॥* ইলিয়ডের গল্প ॥০ শান্তি ৮০ । জীবনী প্যারীচরণ মরকার ১1০ 

দ্বিজেন্দ্রলাল ১০ । 

উ্ীন্নলক্রম্্র্ত ভভ্ীচোর্্য, ৬৪ কলেজ স্াট, কলিকাতা_-কবিতা- 

কুন্ুম 1৮৯০ ছেলেখেলা ॥০ সচিত্র শিশুরঞ্জন রামায়ণ ।০ বালক 

পাঠ %* বাঙ্গালীর ছবি %* টুকৃটুকে রামায়ণ ॥০ রংচং ৩/০। 

জ্রীনননীগোগাল গোন্লাম্ী- প্রতিপত্তি । 

উ্ীলয্রননচত্দ মুখোপাশ্বযণজ্স আদর্শ নহিল1 ১০ 

উীনব্েত্দ্রন্ণাথ হোঁজ্ম, কুমারখালি নদীয়া )। চন্দন 

( কবিতা )1%০ 

জ্রীনব্লেত্দর্নাথ চো পাহ্যাম্-ভক্ত ও ভক্তি, সাধক ও 

সাধনা । 

উনীম্নল্রেত্দন্না ল্ত্ঞ, বি-এল্, উকিল হাইকোট্ট--ইযুরোপ ভ্রমণ 

উ্ীননবেত্দন্লাথ আজ্জুম ল্টাল্-(শিশুপাঠ্য) শৈব্য।1%* মহরম 

1%০ 1 ব্রতকথা1 1০ । 

উীলল্লেতদ্রন্নাব্রা সর্প চেীঞ্রুক্লী--সমাজ চিত্র ১২ 

সন্নলীম্ত্র মলা নৈম্দ নবানালী ছৌ্ুলী 



(৬৫১ 3) 

ান্য আাহাছুল্্র, ধনবাড়ী, মৈমনসিংহ_-মৌলুদ শরিফ ১৯ 

ইদল আজ হা ১২ 

হীললিন্নাক্ষ চিত্রলব্বত্ডাঁ স্টেশন মাষ্টার ই আই আর এলাহাবাদ 
শিবাজী ও মার্াট্টাজাতি, ছুই ভগিনী, বনশোভা, উষারাণী। 

জামনতিনম্ীীক্াম্ড ও উম্পালী এম্,এ ঢাকা মিউজিয়ম | হাসি 
ও অশ্রু ॥*, 4০ বীর বিক্রম ( নাটক ) ॥০ | 

শীনজিনীল্ল গুন ল্রান্সল্লরীপুল্লী পুষ্পাঞ্জলি।০। 
জ্লাল্লাম্রছুত্দ্র বস্তু হামির (নাটক ) ১২। 

শ্রীনা ক্লান্চ্ত্দ্র ভউ্রাঙগাহ্্য িস্যাভষ্ৰণ্পী নববোধন ১২ 
কথাকুঙ ॥০। 

শ্ীলাল্লাস্রশচত্দ্র মুস্ধোপান্যাস্ত ইত্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ 
আদর্শ মহিলা, খোকার গান। 

ীনিক্ুগভ্ন্িহাল্ল্রী দত্ত এম আর এ এন্। কাপাস প্রসঙ্গ, 
কূষি সহায় । ও | 

শীন্নিহুগ্ঞস্মোহন্ন তনাহিড্ডী পরিমল।* শান্তি শতদল ১২ 
(উপন্যাস )। 

সীম্নিএিলন্লাথ লা বি, এল, এঘোরা, ভার! সীতারামপুর 
( বদ্ধমান )। মুশিদাবাদ কাহিনী ২॥* মুশিদাবাদের ইতিহাস ২॥০ 

প্রতাপাদিত্য ২॥০, ইতিকথা! € এতিহাসিক গল্প ) ১॥০ মরণসহস্ত ॥* 

বারই ডিসেম্বর %* কবিকথা ২২। 

ীন্নিপন্ঘান্মম্দ পল্স্মহহঙ্ন যোগীগুরু ১০ জ্ঞানীগুর ২০ 
প্রেক্িকগুরু ১%০ তান্ত্রিকগুরু ১৭০ ব্রঙ্মচধ্য সাধন ॥০। 

'*আান্নিত্তাইজাদ লীলন ছুঁচুড়া চৌমাথা। মেঘদুতের পপ্ান্থুবাদ !॥০ 
লহরী, আশ্রমে ৬০ 



(৫২ ) 

উ্তীন্নিভ্াইকপদে চটোম্পীহ্যীম্ত্র শানে (নাটক )॥০। 
আীন্িনত্যনোোল্র হিদ্তাল্লত্র জীবানন্দ বিগ্ভাসাগরের বাটা, 

পটুয়াটুলি, কলিকাত।। প্রহসন-_কুস্থমে কীট।* দিলবাহার ।০ 

বাজিমাৎ।* প্রেমের পাথার ॥* একাদশবুহস্পতি || 

উ্/ীনিত্যত্্ব্দপ ভ্রল্মট্গাক্পী ১৯৫১ কর্ণওয়ালিস ক্র, কলি- 

কাতা। শ্রীমপ্তাগবত ( দশম স্কন্ধ ) ২৫২ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ৩২ 

ব্রজমগ্ল পরিক্রম। /১০ ভক্তজীবনে বেদাস্ত /০ শ্রীশ্রীমনঃ শিক্ষ। %০ 

শ্রীক্ষণদা গীতচিস্তামণি ৮০ সাধক কভার 1০ | 
উ্ীন্নিত্যান্নল্দ জিন সরল স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ৩ থণ্ড ৫২। 
উ্ীনিনিলীব্প্্ভ্দ্র ীঞ্ধুল্লী মোরাদপুর, বাকীপুর । (কৃষি- 

বিষয়ক ) কার্পাস চাষ, খাছ্যতত্ব, কৃষিরসায়ণ। 

উ্ীন্নিবাব্রপচ্ত্দ্র দাশপ্তপ্ত এম্, এ, বি, এল্ বরিশাল। চিন্তা 
লহরী 8০ । 

উ্ীনি-াল্স ত্র চান দশাশ্বমেধ ঘাট, কানা । কাশীখণ্ডের 
অনুবাদ ৩২। 

উীন্নিলান্রণ্পচভ্ড্র স্েঞ হিন্দুজীবন | 
জ্রীষ্মততী নিজভপন্মা জেলী চু'চুড়া, এডুকেশন গেজেট আফিস। 

অন্নপূর্ণার মন্দির ১২ দিদি ১1০। 

উীষ্মত্ভী নিলি চ্যোম্ৰ মৌনীবাবা ॥* ম্যাডাম গেঝ। ১২। 
উ্ীন্নিস্মভলশ্পিন্ব ন্দ্যোঁপীহ্যায্স লাভপুর (বীরভূম )। 

নাটক প্রহসন--বাহাছুর ।* বীররাজ! ॥৭ | 

ীষ্মততী নিল্জলানাল। হ্লোঙ্ম এম্, এ, রমণীর রাজ্য 1%/০ ॥ 

জ্রীন্নিস্পিক্চান্ চ্রন্বক্তভণী ঠাকুর সর্বনন্ন।%০ | 

উ্রীল্িিশ্পিকাভ্ড বসলাম বাপারাও (নাটক ) ১২1 



€ ৫৩ ) ৰ 

হনীন্িিস্পিক্চজ্ড ফ্েন্ন শিশুপাঠ্য কণক্টাপা ॥* পূজার ফুল ॥০ । 

উ্ীলীলম্মলি স্ুকোসপপাহ্যাস্ »* আমহাষ্ট” স্রীট, কলিকাতা । 
সাধন কল্প লতিক! ৫২ । 

এীনীলব্রভন্ন ুশ্ধোপাম্যাক্স বিং এ, রামপুর হাট । চণ্ডী- 
দাসের পদাবলা ৩২ মহ1ভাবভীর কথ। ॥০ 1 

সণ্ডিতভ আন্ুট্ইগোপীল ভিজ ক্র অভ্রাফ্কাম্যব 
লালগোল! (মুশিদাবাদ )। ধন্মানুষ্ঠান ১২। 

লীল্জ্নিহকও্রহনাঁদ জ্ছ দৌকি বেলগাছি (নদীয়। )। অমিয় 

( উপন্যাস) ১২। 

42স্নিহহল্লাম্ম সুখ পাহ্যান্ আর্ানারীর গৃহ্ধন্ম | 
হীন্েপালচ্ত্দ্র লাকি শাস্তিনিকেতন বৌরভূম)। ভূপরিচয় 8 | 
হীসপঞ্ান্লম্ন হযোজ্ন মণি ও মুক্তা ১), 

আ।সিঞভান্নল ছ্যাল্াঁলি এম, এ, বি, এল, ৫০১ ওয়েলিংটন ট্রাট, 
কলিকাতা । সংস্কৃত নাটকীর কথা 1০ | 

আ।সিগান্নন্ন নিলন্সোিী এম্, এ, অধ্যাপক রাজসাহী, আবুর্বেবেদ 
ও নব্যরসায়ন ১।* নৈজ্ঞানিক জীবনী ১।০ তুফান (রঙ্গ )%০। 

উ্াসপলগান্নন্ন শউ্লাগা্য ছিনহার (গল্প ) ১২ ও ১০। 
ওএ।স্এভান্নম্ন লাল্মৌঞ্রুক্সী চারপেয়ে বাবু € প্রহসন 91 

ভ।স্পঞখতান্নম্ন জিহ্ভ এম্, এ, অনুবাদ__সিজার 1/০ আলেক- 
জানার ॥০ 1 নট 

আপ্পদমন্নাথ ভুউলাোল্ছ্য বিগ্াবিনোদ এম, এ, গৌহাটা। 
হিন্দু বিবাহ সংস্কার ৮০ প্রবন্ধাষ্টক ॥০ বৈজ্ঞানিকের ত্রাস্তিনিরাস ৬০ 

প্রশ্ররামকু ও ও বদরিকাশ্রষ পরিভ্রমণ ॥০ । 



॥ (৫৪ ) 

জ্ীপ্পল্রম্মেপ্ণএপ্রস্নক্ করান বিএ, আসানশোল (বর্ধমান )। 

মেয়েলা ব্রতকথ। ৪০ । 

জীসলিত্ভোন্ম চ্ত্ত পরিণয় রহস্ত | 

আীপস্ক্লেশপচভ্দ্র ল্দ্োস্পাঙ্যান্স এমএ বি-এল, সবজজ., 
গয়া। বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত ১০ । 

উ্ীসশুঞসত্তি চৌপ্জুক্লী-শ্বশান (নাটক ) ১০ । 
ীপ্পশক্কড়ি ছে  পালরাদার্স,ঁ জোড়াসাকে?, কলিকাতা । 

ডিটেকটিভ উপন্তাস--মারাবী ১%০, মনোরম ৪৮০১ মায়াবিনী ॥০, 

পরিমল ৪০, জীবনন্ম ত র5স্ত ১।০, হত্যাকারী কে 1/০* নীলবসনা 
স্তনন্রী ১॥০, গোবিন্দরাম //০) হ্ত্যারহস্ত ১০, বিষম বৈস্চন ১1০১ 

প্রতিজ্ঞাপালন ১1০, লক্ষ টাক1 ৮০, জর পরাক্জয় ১২, ভীষণ প্রতিষোধ 

১৮০, ভীষণ প্রতিহিংসা ১০, হরতনের নয়লা ১২, রঘুডাকাত ১২, 

ন্ৃহাসিনী %*, মৃত্যুরঙ্গিনী 8*, বাঙ্গালীর বীরত্ব ১২, কালসপী 48০, 
নরবলি ॥*, শক ভ্ুহিতা ১২, মৃত্যু বিভীষিকা ৮৮০, শোণিত তর্পণ 

১॥০, সতীশোভনা %০। 

উ্ীপ্পীচুক্ড়ি ন্দ্যোঞ্পাতীন্সি বিএ ১৩ দাসের লেন, বছু- 

বাজার, কলিকাতা । উন! (সামাজিক উপন্যাস ) ১০, বূপলহরী 

( গল্প ) ১২, বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলর ১ম ১1০ | 

জ্ীপ্পীটুলা চ্যোজ্ব। ৩৫৬২ পন্মপুকুর রোড, ভবানাপুর । 

গল্প--আডুর ॥০» আপেল ১২। 

ল্মীপপান্ুতীচল্পশ স্ুক্খোপপাহ্াল্ঃ বুন্টীবন | ব্রজবার্তা ও 
তন্মাহাজ্ম্য ৩০ । 

ল্লাস্ম শ্রীপ্পুলিল ন্িহাল্লী লানন হাণ্ডে বাহাদুর, জমবীদার উথরাঁ 
( বর্ধমান )। পুলিন গীতিক1। 



(8৫৫ ) 

ী-ুর্ণচজ্্র লুভোৌপ্পীহ্যাস্তি, ৯, হোগলকুড়িয়া লেন, কলি- 
কাতা। শৈশব সহচরী (উপ )১।০। 

কী সুর্শচ্জ্দ্র ঘীম্পুক্প্রী যোক্তার-_চক্রশালা, টট্টগ্রাম। কবিতা- 
মন্দির, এপারে ওপারে, কায়স্থ তত্ব তরঙ্গিণী, গুপগ্তসংহিতা। 

জ্ীুর্ণভুত্দ্র ক্কীতন-_গাথা, উচ্ছাস (কবিতা )॥০। 
জী ু ্পশচভ্জর চে উদ্ভটপাগর বিএ। উদ্ভট শ্বৌকমালা ১1০, পাওব- 

গীতা ॥০, মোহমুদগর ও মোহকুঠার |", প্রশ্নোত্তর মণিরত্রমীল1! 1০, 

স্তব সমুদ্র, উদ্ভট সমুদ্র। 

জ্ীশু্শচিত্দ্র ভরীচ্ান্থ্য 1 শিশুপাঠ্য__চক্দ্রহাস।/০, মহরম1%০, 
প্রহলাদ 1৮%০* সতী জয়মতী 1%*। 

হমালন্লীল্স লাস আপুশেন্ছুনালাস্র্প জ্নিহহু বাহাছর 
এম্-এ, বি-এল, বিগ্ভাবিনোদ, বাকিপুর। পৌরাণিক কথা ১1০,, 

চৈতন্য কথা ১॥০। 

ঞাস্যান্লীম্মোহম্ন চ্াস্ণ, সুনামগঞ্জ (শ্রীহ )। ইতিবুত্ত তত্ব ।০। 

জীপ্যান্লীম্পহ্্ঞল্স দীস্পগুল্ত, এল্এমএস্, ৪৭ সকিয়া স্াট, 
কলিকাতা । ফুল ও মুকুল ১২, আধ্য-বিধবা ০/০, রাণ! প্রতাপ সিংহ 

1৮০, ঞ্ুব1৮%০ কমলিনী ॥৭, গার্গ কর্ণ, লক্ষণ, জ্্ীশিক্ষা। 

উীপ্রক্ফাস্ণচজ্দ্র ৃতুড ১ অক্ুর দত্ত লেন, কলিকাতা । পঞ্চমুখী। 

আএ্র-্গাস্পচত্দ্র সলন্ক্া্প এমএ বি-এল্, ১৮ রসারোভ, নর্থ 
ভবানীপুর । গোপাল জীবন ১২। 

ওস্মত্তী প্রতভাত্হল্দক্্লী জেলী, ৬ ছারকানাথ ঠাকুরের লেন, 

কলিকাতা | আমিষ ও নিরামিষ আহার ছুইথওড ৩1০ । 
ডাঃ এীওপ্রজঞুভ্লচত্ক্র আীয্স ভি এস পি, পি এইচ ডি, সি 

-আই ই, ৯১ আপার সাকু'লার রোড, কলিকাত1। সরল প্রাণি 
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বিজ্ঞান ॥*, নব্য রসায়নী বিগ্। ॥৮০, বাঙ্গালীর মন্তিফ ও তাহার 
অপব্যবহার ৮০ । 

শষ্মতী প্রক্ুলনলিন্লী হোযোহ্ব- মন্দার-কুঙ্ছম (উপ )॥০, 
নিমিত্তের ভাগী (উপ )॥, 

জীএপ্রতবো-চ্ভদ্র ছে, এফ আর্ এইচ এম, ২৭1১ বীডন রো, 

কলিকাতা | আফুব্রেদীয় চা 1০, সবজীবাগ ॥০, ফলকর ॥০, কৃষিক্ষেত্র 

১২৬, মালঞ্চ ১২, পশুধাগ্য।০, গোলাপবাড়ী %*, মুত্তিকা তত্ব ১২, 

কার্পাস কথা ॥০, ভূমিকর্ধণ 1৮০» উদ্ছিদ্ খাছ ॥০, উত্ভিজ্জীবন ॥*, 

ভারতে অর্থশান্ত্র 1০ ৷ 

উ্ীএ্রজ্ভাতকুক্মান্র সুহ্খোগ্ান্যান্ত্র বিএ বার-এট-ল, ৪ 
চৌরঙী, কলিকাত|। উপন্তান 'ও গল্প-নব কথ! ১॥০ ১%০, রদা- 

স্থন্দরী ১1০ ১1০, দেশী ও বিলাতী ১॥০ ১%০, যোড়শা ১1০ ১৪০, 
গল্পাঞ্লি ১০, রত্রদীপ ১৪০, নবীন সন্নাসী ১৪০ ২1০, গল্পবীথি ১৪০, 

অভিশাপ £ ব্যঙ্গ কাব্য ) ৮০ । 

উ্রীএপ্রজ্ঞাতিচতজ্র দেখেন, মহিষাদল, মেদিনীপুর | দাঁজিলিং ২৭০। 

জী।ঞজ্ঞা5ত্দ্র ল্ক্যোস্প্যান্স- গোজীবন ৩ থণ্ড ৪৯১ 

পশু-চিকিৎসা (ভোমিও প্যাি ) ১২ 

জ্ীএপ্রন্মহা চেজীঞুবলী এম্-এ বার-এট-ল, ১ ব্রাইট স্ীট, কলিকাতা । 
সন্টে পঞ্চাশৎ ॥০, চারই্ুরি কথা (উপ ) ১২। 

রমলা ্ুশ্ধোগপাল্যাক্স_বুকের বোঝ! ॥০ | 
আ।এ্রম্মন্নণণ ল্লাল্স নওগাঁও, রাজসাহী-- জাতক-রহস্য 1০। 
ভ্ীপ্রম্মথন্নণাথ ল্লাম্স €লীল্জুক্লী জমিদার, $৫।২ বীভন্ব ট্রাট, 

কলিকাত! ৷ ভাগ্যচক্র নোটক) ১২, আকেল সেলামী (প্রহসন ) 1৭ । 

কবিতা--গৈবিক ১২, গীতিকা ১।৯, গোরা ১1৭, আরতি ১।০, 



€ ৫৭ ) 

পলা ১০, যমুনা ১।০, দীপালী ১॥০, পাথার ১২* পাথেয় ॥০, চত্র ও 

চরিত্র ॥, আখ্যায়িকা ১০, ধার! ॥০, গল্প ১২, গান ১০১ গাঁথা ১২, 

দেশভক্তি ১২, কথা বনাম কাজ /০। 

আ।এ্রতনক্ন্ুুস্মাল্প আহা বণিক--নৃদঙ্গ গ্রকাশিকা ১২ 
প্রসন্ন লিদ্যাল্ল উঠ কষ্চজীবনী ১৯০ দেবীমাহাত্ময 

চণ্ডী 7০, প্রবন্ধ রত্ব |০, বেদ বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত ১২, 

শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত ২২, শ্রীমস্তগবদগীত। ॥%০। 
আীএ্রভ্লাল চান গোক্জাচ্মী ১৯৯ কর্ণওয়ালিস ই্রাট, কলিকাত|। 

আত্মবোধ 1০, দীর্থজীবন কিসে ভয় ।০, ভীমদ্তগব্দগীতা ১॥০ । 

শী।ডিম্মন্ুুষ্মাল ছুতৌন্পাক্ধ্যাম্্, মজঃফরপুর । গিরি কাহিনী 

(ভ্রমণ ) %০ | গল্প--মআাছোম সতী ॥০, নীলাম্বর 9০, মিবার 

নলিশী ॥০। 

জব্িম্গোন্বিন্দ চি, এমএ । গায়ে হলুদ ॥০ ( গল্প )। 
আীতিক্সলান স্ুুষ্ধোপান্যাক্স_ পিদাঙ্ককামন! (কবিতা 9০ 
ল্রাস্ত্র শ্াপ্রিস্বনাথ স্ুু-্ধোল্পীনটাক্ বাহাদুর, আমহাষ্ট স্বীট, 

কলিকাতা । তান্তিয়া ভাল ২৮০ ডিটেকটিভ পুলিশ--ডাক্তার 

বাবু ।৮০, দশটি গন্ন 7৮০১ পঞ্চবালিক ॥০, রাজাসাহেব ॥৭, পাহাড়ে 

মেয়ে 0০, আদরিতী ॥০, দারোগার দপ্তর ১২ বর্ষ প্রতি বষ ২২, ঠগী 

কাহিনী ১০ অভনা ৮* পারমসিক গল্প 1৮* মালিনী | বুয়ার 

ইতিহাস ২২ । 

আস্নত্ভী প্রিকহ। দেবী কবিতা পত্রলেখা ॥* রেণু ১২ 
অনাথ ১২। 

হহ্ক্িল্রচ্ত্দরর কট্রোঙগ্াহ্্যাম্্, ৩২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 

গল্প-_ঘরের কথা ১২পরিকথা৷ ১০ পথের কথা! ॥৮*নবান্ন ১২সুধা দ*। 
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জী চজদ্র দুভ্ভ, ৫৪ আমহাষ্ট স্বাট, কলিকাতা । বাঙ্গালার 

সামাজিক ইতিহাস, দাবাখেলা, ফজলাল করিম-_হারুণ-উলরসিদের 

গল্প ॥০, খোজা মাইনউদ্দিনের জীবনী ১২, লয়লী মজনু ১০ 

শ্ী্লীত্দন্নথ গাল বিএ, ৫১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা । 
উপন্তাস-_সইম1 ১০ ছোট বউ 1%০ স্বামীর ভিউ! ৮০ ইন্দুমতী ১।০। 

কীফীক্জ্বশ চ্ুভ্রৌপাহ্যাযস বিএ তিনবন্ধু ৯২ । 

জহ্নীত্ররক্মোহন্ন হ্যাঁ বিএ, বৃটীশ চন্দননগর | কবিতা 
ভারতভিক্ষা ৬০ শান্তিকণা 5০ | 

আীবিক্কলিহারী ক্ল্র- মহাআা। বিজয়রষ্ণচ গোন্বামী ১1০ মৌনী 
বাবা 151 

ওীক্িহ্মচিতদ্র চ্গাস্ণ, পটরকোরা, চট্টগ্রাম । জহর যজ্ঞ ১২৭ 
লাক্স শ্াবক্কিচুত্দ্র ম্সিত্র বাহাছর এম্ এ, বি এল, ৩৭৩ 

মদন মিত্র লেন, কলিকাতা । কবিতা__আকিঞ্চন ১২ চীবর 

(বাধান) ১1০ । 

্ীল্রহি্মচচভ্রর াভিড়ী বি, এল -আরারিয়া, পুণিয়। | 

নেপেরলিয়ন ১1০ সম্রাট আকবর ১1০ । 

জীক্ল্ন্িহান্্ী শরল্প" ২২ ফকিরচাদ চণ্রধন্তীর লেন, কলিকাতা । 
গল্প_-কাকীমা ॥* অঞ্জলি 1:৮* গৌরীদান ১. বিষ বিবাহ 1০ 

পিসিমা ১০ উর্বশী উদ্ধার 1৮০ বভ্রবাহন 1%০ রাবণকন্ত! মৈথিলী 

1/০ আধ্যকাহিনী।০। 

শী্রননমানী হোদ্দোজ্ডভী্ এম্ এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, 
গোহাটা। ধন্মসমাজ ও স্বাধীন চিস্তা ॥০। 

জীক্মততী হবনলতপতত1 ০চদী- লক্ষী স্ত্রী ১৯ 
উ্ীবল্রদণন্াম্ড ম্যোজ্ম বিদ্যাল্রত্ক্র হাসইল ঢাকা ।--দতীত্ব, 
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পদ্যপ্রস্থন, রাজভক্তি, অমৃতরেণু, শান্তি, আকাশ, ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য 

ও কায়স্থ সথ!। 

জীললাক্কাম্ড ন্দ্োপাশ্রযাজ্র বিএল, বরিশাল বুদ্ধ (শিশু) ॥* 
জীল্দান্চীজ্ আমজ্জুষ্া্গীক্র ৬৫১ বেচু চাটাজ্জি ট্রাট 

কলিকাতা ।-_-শিশুপাঠ্য চিন্তা 1৮০ দনয়স্তী 1৮৭ খুকুরাণীর খেল! 

1/০ সীতা 1৮০ স্ৃভদ্র! ১২ সাবিত্রী 1%০ উবা /০ সতা 1%০ বুদ্ধ ॥০ 

বেহুলা 1%* সতীচিত্র ১।* পার্বতী 1৮* খোকাবাবুর ক খ ৬০ 

শকুস্তল! ॥* পতিনারারণত্রত 1%/* কর্মদেবী ১২ বীস্তগৃষ্ট ॥* 

মহম্মদ ॥৭ নিমাই চরিত ॥৭ শিশুরঞ্জন রামারণ ॥%০ শিশুরঞ্জন 

মঙগাভারত ১২। 

এীলভ্ুকুচ্লাল্স লুভৌনপ্পাল্ব্যান্ এম্ এ, এম্আর্ু এ এস্ 

গোলিরা ( বাঁকুড়া )। প্রাকৃত প্রকাশ ২২। 

শী-্রসন্ঞন্ুুস্মান্লি চতটৌোপাম্টাস্ ডিহিরি অন্ শোন 
ই আই আর্।--কবিতাখঞ্জনী ॥* মন্দির! 1৮০ সপ্তস্বরা ১৯২। 

্ীক্রস্লভ্তকন্মান্ াশ্প5 বিএ, বিটি । শিশুপাঠ্য--বাসবদত। 1০ 

বনলতা 1%* উমা 1%০ | 

ভ/বসজ্ঞকুু্মাল্স ন্দ্যোস্নাহ্থ্যাস্র ৬৩১ প্রেমটাদ বড়াল 
লেন, কলিকাতা । দময়ন্তী, গুরুগোবিন্দসিংহ, সরলা ।%০ | 

আীাবিজনভলুম্নান্ বস্হ শাস্তিশরীর গল্প। 
আলহলভ্তল্ুুম্মাল্র জেন্নগুগ্- বৈছ্থজাতির ইতিহাস ১।০। 
আ্ান্মাল্ুলঞ্টী ত্ড। উপন্তাস--বিজলী ১* জয়টাদের চিঠি ১২ 

স্ুরো+ যে সন্ন্যাপী ১*। 
জী-ববামাছিল্্রপ জজুঙমদদীল্র ২১৯ আইনিবাগান লেন, কলি- 

কাত । বাঙ্গলার জমীদার ১২। 
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ভ্ীকুতমান্লর বিভ্রন্ম সজ্ুত্মঙগীল্র» যশোহর হিন্দুপত্রিকা কার্য্যা- 
লয়। চিস্তানিঝ রিণী ( প্রবন্ধ )]”। 

উ্রীনিিজম্মক্রু্মও জেল্বস্ণম্ী1__উপনিষত্রহস্ত ॥/* আধ্যাত্মিক- 

রহস্য ৪০ 1 

সমন্নলীম্স হাক্লাজাহিল্লাজ বাহাদুল শ্রাবিজক্- 
চল্দ্ং স্মহাতন্নূ, বদ্ধমান। বিজয়গীতিকা ছুই ভাগ ১২1 

নাটক (সচিত্র )-কমলাকাস্ত ১২ মানসলীল! ৪* বিজনবিজলী দ* 

চন্দ্রজিৎ ১২ শুকদেব ১২ শিব ও শক্তি ১২1 কবিতা__পঞ্চদশী ১২ 

ত্রয্োদশা ৮০ একাদশী ১২ গায়ত্রী ১০ কতিপয় পত্র ৯২ আমার 

ইয়ুয়োপ ভ্রমণ ১1০ । 

জ্টীবিজম্চ্ুত্দ্র চ্যোজ্স--উষ! আগমনী %* | 
উপীবিজ-্সিত্দ্র স্মজ্ুঙ্মা্গাল্র বিএল্, ৩২।১এ ল্যান্সডাউন রোড, 

ভবানীপুর । কথানিবন্ধ ১২ পঞ্চকমালা ১২ বজ্ঞভস্ম ১২ ফুলশর ১২. 
হেয়ালী ১২ কালিদাস।”* তপস্তার ফল ॥* থেরীগাথ! ১৯ সচ্চিদানন্দ 

্রন্থাবলী।৮%* গীতগোবিন্দ «০ প্রাচীনসভ্যতা৷ ৪০ । 

্াতিজম্মন্লভ্ ৯জুজ্বচগীব্র- সংশোধন ( শিশুপাঁঠ্য নাটক 91০ 

জ্ীী্িিতভীন্নুত্দ্র চ্যৌম্ব, ১০ শল্তবাবুর লেন ইটালি, কলিকাতা 

প্রণয়প্রলাপ (কবিতা ) ১1০। 

ীনিল্রুভুম্ম। অজ্ঞ বাগের হাট, খুলনা । স্ত্রীপাঠ্য উপন্তাস__ 
লক্ষ্মী মা”* লক্ষ্মী বৌ।”* লক্ষ্মী মেয়ে ।%* সুভদ্র/॥%* বনমালা ৮০ 

পাপিষ্ঠা ॥* | | 

আীল্িঞ্ুতুন্দ্পী সেন্নগুগ্ত এম্এ, কালিয়া, বপোহর-_প্রমোদী 
মানব ও বিষাদী মানব (মিপ্টনের অনুবাদ )। 
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তীনিঞ্ুপ্পেখল্ ভভীচ্গাঙ্গ্য স্াজ্জী শান্তিনিকেতন,বোলপুর। 

মিলিন্দপঞ্ছো ২।* বিবাহমঙগল 1%* শতপথব্রাহ্মণ ২৮০ পালি- 
প্রকাশ ৩২। 

উ্রাতিজন্সক্ুুতমাকল চেোযাজ্স এমএ ২৬ স্ুকিয়াস্রট, কপিকাত!। 
এতিহাপিক প্রবন্ধ &ৎ অনুসন্ধান সাধন! %০ শিক্ষাবিজ্ঞান ভূমিক1।%০ 
প্রাচীন গ্রীসের জাতীয়শিক্ষা ১২ ভাষাশিক্ষা 8* সংস্কতশিক্ষা ৪ খণ্ড 

৩॥* নিগ্রোজাতির কর্মবীর ১) বর্তমান জগৎ ১ম ১॥০ ২য় ২1০ 

৩য় 1৮০ | 

উ্ীতিজম্মক্রন্্ড মুন্োশপাহ্যাম্- দেওয়ানী আদালতদর্পণ, 

সাবিত্রী। , 

উীিন্োদব্রিহাল্ী হিক্যান্বিনোদি, ভাটপাড়! (২৪ পর- 
গণা ) উষ! (উপ ) ৮০ । 

ভ্ীহিন্নোজিিহাল্ী ব্রাক, তালন্দ (রাজসাহী )। পৃথিবীর পুরা- 

তত্ব ছুই ভাগ, প্রত্যেক ১০ । 

আল্রিলোচৃব্িহালী হাজচ্গান্র- পাগল ( ধর্ম )1%০ | 
ভ্ীষ্মততী লিন্োছিন্নী চেন্বী--খুকুরাণীর ভায়ারি | 

ীিসিন্নভিত্দ্র সাভ--€৫৫ দি শীকারিপাড়া রোড, ভবানীপুর 
জেলের থাতা ১২ । 

আীহিসিনিচিজ্দ্র সলল্লপকান্র- একোদদেষ্ট প্রহসন ।*। 
জীহিসিন্সভিহণল্রী শুগ্ত- এম, এ, ৬*নং নিমতল ঘাট ট্রাট 

কলিকাতা । পুরাতন প্রসঙ্গ ১০, বিচিত্র প্রসঙ্গ ১০ । 

আীবিলিলবিহাক্রী চত্রল্বত্ভী-_অবদান ॥০। 
ীন্িপিন্ন্বিহাক্লী ননল্দী-উকীল, জঙ্জলখাইল চট্টগ্রাম। 

কাব্য__সপ্তকাশু রাজস্থান, অর্ধ্য, শিখ, নারী, চন্ত্রধর ও চন্দ ১২। 



€ ৬২ ) 

শ্রাীতিপিললিহাল্ী সন্পলক্ষা- সতী খুল্পন। 1%০। 
শ্ীহ্িসিনজিহাল্ী কল্প ক্গা্- ভক্তিরহ্-চৈতন্ত দেব ॥০। 

আী্িপিন্মম্মোহন্ম হেন শুঞ্ু-র্চাদরাণী (এতিহাসিক 
উপন্তাস ) ১1০। 

শ্রািস্মভচ্ত্দ্র জেক বন্সমাী-গোপবাল! । 
ঞ্রান্বিহ্মাদব্র। দূত স্বগীয় যাদবচন্ত্র দাল। 

আাম্মতভী ল্িক্মনলা। দাস্শওঞ্ত।-উত্তর রামচরিত ( নাট- 
কানুবাদ ) 8* মালবিকাগ্রিনিত্র £ নাটক ) ৪০ নরওয়ে ভ্রমণ ১২ । 

্বিন্মলাপ্রজ্নভ্দ। ফেননন--৩ন৯।৪ সুকিয়। স্ত্রী কলিকাতা। । ইউলি- 

সিস্ ১২। 

আৌালিন্্স্পতি চৌঞ্রুক্ী-ব্যথা (গল্প )॥০। 
আািশ্েম্রল্র চৃস্পণ-বি এ১ শান্তিপুর, কাণ্তিক চরিত। 

জ্রীবিহাকীলাল গেোত্জাম্ী- শীহাবিন্দু ৯২ বিশ্বূপ %১৭ 

নিগুঢ় সাধন সার সংগ্রহ %*। 

ল্লাহ্স সাহেব আৌবিহাক্লীলাল সব্সক্ষান্্র-১০নং রাম 
চাদনন্দীর লেন কলিকাতা । গান ॥০, ইংরেজের জয় ১৬, তিতুমীর 

1/০, বিদ্যাসাগর ১॥০, শকুস্তলা রহস্ত ১২। 

জ্রীবীক্রেল্দরকিস্পোল ন্দ্যোপাশ্্যাম্ব এল এম এস্ 
আহতের সম্ভসেবা। 

উীবীক্লেন্দ্রন্নাৎথ হত ীল্ুুল্র-ঢাকা রিভিউ সি ঢাক। 
পুর্ববঙ্গে পালরাজগণ &০ | 

জালীব্েম্বল্র প্রামীনণিক্ত- শাস্তিপুর । অদ্বৈতবিলাস ই।*। 
হ্বল্দাবনচত্দ্র স্ুতততু শু-বরিশ।ল। নৃতন বঙ্গের পুরাতন, 

কাহিনী ১২ চন্দ্র্ীপের ইতিহাস ॥* কৌলিন্ত প্রথা ॥০। 



পি 

( ৬৩ ) 

শীল্রন্দীবননচ্ত্দ্র স্মুশ্খোপাম্যান্সি-দেবী ও দানবা 
(উপ) ১॥০ 1 

উলীনৈলুচউন্লাথথ চ্ীডল5 গুজিরাম কাশীগঞ্জ মেমনসিংহ)। নাটক 
_-জয়দ্রথ বধ, লক্ষণ পরিণয়, মেঘনাদ বধ, কর্মফল ও পাষগুদলন । 

ল্রাক্স আীবেন্ুুইউনাথ অস্ত বাহাদুর ১৬৭ মাণিকতলা! স্ট্রীট, 
কলিকাতা । নাটক ও প্রহসন--বসস্তসেনা ॥০, নাট্যবিকার 1০, 

রামপ্রসাদ।০, পৌরাণিক পঞ্চরং |, বারবাহার ।০, কৃষ্ণাষ্টমী ।০, 

ঘোর বিকার %*, মান 1০, ঠকৃলে! কে, যুগের হুভুগ, গোবর গণেশ, 

ষোল কড়াই কাণ!, অদলবদল, লহমীলীল!। 

শীক্রক্-বছ্লভ ল্লান্জ কাব্যক্, খড়,য়াবাজার, চুঁচুড়া। প্রেম 
ও পত্বী।%। 

জী ব্রজ্ত্হল্দল্ াজ্্যা সরস্বতী এম আর্ এ এস্ মোক্তাব, 

পান্সীপাড়া, ঘোড়ামাড়। (রাঁজসাহী )। চত্তীদাস চরিত ১২, ৈয়দ 

মর্তজা 1০, আলিরাজা 1০, আলাওরাল 1৮০ । 

আীভ্রজেত্দন্লী ন্দ্যোগ্পাল্যান্ত ৪৮২1২ বলরাম দে ই্রাট, 

কলিকাত1। (€ ইতিহাস ) বাঙ্গালার বেগম ৮০, নূরজহান 8০ । 

্ীভ্ভ-হিনন্ধু ্ুতুভ-_মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত ১০ । 
ক্রীভ্ভব্বাঁলীদেক্র। চেযাহ্ন ৬ জরিফস্ লেন, কলিকাত। ।__উপন্তাস 

_হেমেন্দ্লাল ১॥০ সরমার সুখ ১২ পরিণয় কাতিনী ১২ উপ- 

কথা 1৮০ । 

হীীভ্ভল্েত্দ্রম্নাঁৎথ ছে বিএ-মৃত্যুরহস্ত ॥৮০। 

আীভন্বেশ্জত্দ্র" জল্দ্যোপাল্যায্স এমএ বিএল্ বেদাস্ততীথ, 

কুষ্ণজনগর কলেজের অধ্যাপক । ছূর্গেশনন্বিনী ও কপালকু গুলার 

সমালোচনা । | | 



€ ৬৪ ) 

আীর্ভীম্মচ্ত্ঞ্র চ্ভ্রোপান্খ্যান্স বিস্তাভুষণ বিএ বি এস্ পি, ৩3 
সি, মুবাঁরি পুকুর রোড কলিকাতা |-_অর্থকরী উদ্ভিদ বিদ্া। 

ভভুজঙ্গবল্র ক্লান্ত তীঞ্ধুক্ী এম্এ বিএল্ বশীরহাট (২৪ 
পরগণা ) কবিতা--মঞ্জরী ১২ গোধূলি ৮* শিশির1 1০ ছায়পথ ১২1 

আীস্মননক্মোহন্ন ছ্যোন্ষ-ঘরের কথা (গল্প ) ১২। 
আীভল্বননম্মোহন্ন অস্ড্- আত্মরক্ষা ও আকন্মিক মৃত্যু নিবারণ 

০ । 

উ্রীষ্মতী ভবনত্মোহিন্নী চেলবী-নবপ্রস্থন | 
জআক্ভ-্ক্ত্দর গজ্জোপাশ্্যান্া  উপন্তাস-_মায়ামুক্তি 
আলোক ১২। 

উীজ্ভপেত্ররনাথ হল্্যোপান্্যান্ত ৮৮৯ চোরবাগান 
সেকেণ্ড লেন,কলিকাঁতা।-_-নাটক ও প্রহসন-_উপেক্ষিতা ১২, 
ভূতের বিয়ে ৩/০, গুরুঠাকুর 1০, বেজায় রগড় 1০, সৎসঙ্গ ১২ 

গোসীাইজী 1০ সওদাগর ॥০ কলের পুতুল ।* ক্ষত্রবার ১২ স।ইন্ অব. 

দিক্রশ১২। বরবর্ণিশী (উপন্যাস ) ১।০ সাওনর (গল্প ) ৪০ । 

জীভভপ্পেত্দ্রনাথথ জালা অভ্যাস যোগ ॥০, দিনচর্ধ্যা 1/০, 
আশ্রম চতুষ্টয় ॥০ | 

শ্রীক্তপ্েত্দনাল্লাস্রণ ছৌঞ্ুীী এমএ, বহরমপুর । 
আলেখ্য ১২। 

উ্ীষ্মণিভাভ্ন গঞক্জোশাহ্্যান্ ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলি- 
কলিকাতা! | গল্প ও উপস্তাস--ভূতুড়ে কাও 1৮০, জাপানী ফান্স 1, 

সাজ কথা ॥৭, ভারতীয় বিদুষী ॥%০, ঝুম্ঝুমী 1৮০, ভাগ্যচক্র ১২, 

আল্পনা ॥ , মোহুয়া ॥০, বাপি ॥*, সংবাদপত্র--ভারতী। 

উীষ্মণিজাজন 'বন্দ্যোপাহ্্যাল্সি- ব্রত উদ্যাপন ॥*। 
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ওীস্মতিল্লা চ্হোৌজ্ন। যাত্রার নাটক-_স্ৃধন্বাবধ ১০ বুদ্ধলীলা 

১।০ প্রুব ১।০, কুমার চরিত ১॥০ কালকেতু বা চণ্তীমঙ্গল ॥* অভিননযু 
বধ ১০ লক্ষ্ণবজ্জন ১০ পরশুরাম ১1০ প্রভাসমিলন ১২ তারকা- 
স্থর ১॥০। 

শ্ীক্মভ্িিভাীচন বিম্প্রাঙ্প১ আমলাগুরা, মেদিনাপুর। বকদীপ 
( ইতিঠাঁস )1৮%০। 

লীক্মম্নম্মোন্ডন্ চোর্জুক্লী বি এল, পুকলিয়া। তুলসীদাসের 

রামারণের পদ্যান্থবাদ ১ম ১।০ | 

জ্।স্মভেল্ররম্নোহন্ন শাল, মাণিক্যহার শক্তিপুর, মুশিদাবাদ । 
শিবরাত্রি ব্রতকথা ৩ 

ওাজএ্রুস্ত্রন্ন দোাজ্লত এলাটি হুগলী । বৈষ্বতত্ব-দীপিকা 1০ | 

পাম চ্বোক্ম এম্ এ ৯* শ্ভানবাজার ই্রাট, কলিকাত।। 
মহাত্মা কালী প্রসন্ন সিংভ ১২7 

শী।ক্ল্যতনাাখ ম্যোন্ন এম্, আর» এ, এস্, যশোহর চিরুণীর 
কারখানার ম্যানেজার । জাপান প্রবাস ১২ নবাজাপান ১০ 
হ্পগ্তুজাপান ১৯. | 

লাহমল্মখলাথ চত্রুহত্ডী, ইওিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ 
কলিকাতা । ছাক্নাবিজ্ঞান ॥* আলোক চিত্রণ ॥* বর্ণ চিত্রণ ॥৬ 
সচিত্র কাশীধাম ১1০ । 

আস্মল্সখন্মাথ চজ্রুবস্ভী ঠাকুর ম।11০ | 

আস্মল্রখন্নাথথ ছে হুসা তুত রেশম শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ।* 
রে*ম শিল্পের উন্নতি কল্পে বিবরণী । 

জীস্মন্যহধম্নণাথ £ছি বি, এল, মুরাদপুর (বাকীপুর )। রি 
ভেরী 1৮০ শৈণাল ॥* | 

কম ল্সন্লাথ আু্সত্তিল্রত্ হিন্দু সৎকর্মরমালা ১২ খণ্ড ২০ 
সস্্ীশৃদ্রের নিত্যকর্ম ৮* ম্বপ্রফল ও লক্মীচরিত।/*1। 

€ 



২৬৯ € ৬৬ ) 

ভীম্মল্সথম্োজ্ল লঙ্তু এমএ, ৪নং গোকুল মিত্র লেন। এহন 
ও পুরাতন বিজ্ঞান ৮০ | 

উীক্মন্লোজ ক্ষোভ _ত্ছু বিএ, বিএল্ &নং গোকুল মিত্র লেন। 
রূপকথা ২২ সোণায় সোহাগা (নাটক )1০। 

জীষমন্লোন্মোহন্ন গ্োোক্লাঙ্মী বিএ কাষ্টম্স আপিন, কলিকাতা । 

নাটক-_সংসাব ১২ সমাজ ১২ পৃর্থীরাঁ্ত ১২ শিবাঁজী ১২ গুরুদক্ষিণ! 

(প্রহসন )॥০ 1 

জীক্মন্লোন্মোহন্ন হত্দ্যাস্পীল্যান্ বিএল, নেত্রকোণ! 

(ময়মন সিংহ )1 আশ্রীভক্তিবত্রাবলী ১২। 

শ্রীম্মৌ2 আদ্টুল জনবাল্ল চেব্বী রাবিয়া ০ মক্যাসরিকের 
ইতিহাস ৮০ । 

আীম্মৌঠ কিনল আহম্মদ ইল্মুস্্ ত্সাভিল মহাদেবপুর, 
(রাজসাহী )। ধর্ম সৌভাগা স্পর্শমণি €(বন্মু) ৮ খণ্ড ৭২ তৃগ্ধ 

সরোবর 1 । 

উীস্মৌও মহম্মগ ইন্মীইভন দুবকবন্ধু ।০ 1 
্রীক্ৌ হন্তদ্ বাগ লভদ্দোজ। চৌীঞ্চুল্ী ধর্ম বদরল- 

মসায়েল ১ম থণ্ড ॥* ইস্লাম %১০ ময়ৌোরেফ /৫ আনোসার /১০ 

মহধি মন্সৃর।* শতোপদেশ ২১০ প্রার্থনা ০১০ নমাজ ৮০ 

দোওয়া %০। 
ীক্সৌ মহম্মদ জঙ্িম্ত্ক্প আভলঙ্ম লালপুর, চট্টগ্রাম । 

আলমগিটি, জাহাগিরিঃ আদবে মুরিয়! | 

উ্লীক্মমৌ2 হম্যঙ্ বক্র ভুল! সমাজ সংস্কার | 
উ্ীষ্মৌ৪ জ্মহম্মদ্ সমন্ি্রভজঙ্নান্ন কেন্ুয়া চট্টগ্রাম &? 

খগোলে মুসলমান, ভুগোলে মুসলমান, ভারতে মুসলমান সভ্যতা । 



০, 

লীা্ষণৌও অহম্ম্গ ক্মিআ্রাক্িল্দীন্ন পূর্বধলা, ময়মনসিংহ | ধর্ম, 

-শান্তিসোপান %* তত্বদর্পণ ৮%০ । 

আীঙ্মৌও হম্সঙগ হেেহেজভভন। পাবনা । সমাজচিত্র || 
প্ীষ্মহশ্মচ্গ ঙ্মিলভদ্দীন্ন আাহচ্মদ্ রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর | 

ইস্লাম ইতিবুত্ত সোপান 1%০ সহজ নমাজ শিক্ষা 1%০ । 

আীম্মভিঙ্মলিভ্ স্নজ্টক্মল্বাল্ আশাকাব্য রনরাও। 

বুহচ্মাত্র আ্মহিত্ম। লিক্ও৪ল চজ্রল্বর্ভী হেতমপুর। 
ইতিহাস -বীরভূম রাজবংশ ১২ নাটক ও প্রহসন-_রমাবতী ॥%০ 
কিশে।রী মিলন ॥০ চিত্রগুপ্ত 1০ | 

জমহীত্দ্নলাআাম্সণ কবিক্তুক্র কাওয়াকোলা। দেবীপুজায় 
জীববলি 1০ । 

আ/হমহেস্পচিত্দ্র হেনন্ন প্রবন্ধলহরী। 
জীমাখনতাাল ক্লা্সচ্ৌঞ্রুক্ী বিএ বিটি-_পরলোক 1%* 

আত্মার অন্তিত্বের প্রমাণ ৬/* মৈত্রীর পথে দ* শোক কেন 

ভাই ৬৭ । 

আীক্মতভী ানলক্ুক্মারী ল্গা্লী গরদাড়ী, ধশোহর । কবিতা: 
কাব্যকুহ্ুমাঞ্জলি ১২ কনকাঞ্জলি ১২ প্প্রিয় প্রসঙ্গ ॥%* বীরকুমর 

বধ ১1০ শুঁভসাধন। ১২। 

লাস আম্ুলুল্লেদ ম্ুক্োপাধ্যান্স বাহাছুর এম্এ, 
বিএল্, চচুড়া। স্দালাপ ১ম %০। 

জীম্ুনীতদও্রসাচ সম্ববাহিন্দাল্লী হিতবাদী আফিস, কলি- 
কাত । উপন্তাস--নবীনের সংসার ১২ 

আম্ুুন্লাক্িচিত্দ্র ৩৩৩৮ সাতগাও, শ্রীহট্র--অক্ুরের রায়, 
অবরোধ 1১৯ । 
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্ীক্্পীজঙচ্ত্ৰর চতৌপ্ান্াস্- নাটক ও প্রহসন- শ্যাম 
সুন্দর, মানে মানে ভোজবাজী ।০। 

ীস্লৌঃ ম্মোজাস্যল হুহ্ষচ১ শাস্তিপুর--ফেরদোৌসী চরেত ॥০ 

মহষি মনন্র 1%০ হজরত মহম্মদ ১২ শাহনাম] ১॥০ তাপস কাহিণী 

॥০ প্রেমহার 1০ | 

জাম্মোক্ষদণাওঞ্রহাদ ক্রাআছোঞ্রুক্সীত বদ্ধমান__সদগোপ 
কুলীন সংহিতা 1৮ । 

আীক্মোহিতক্ষুন্লাজ বাগ্ি-উেপন্তান) জীবস্তের প্রেতকৃত্য 

১২ মিত্র ছুহিতা ১২। 

জীম্মোহিনীম্মোহন্ন তু দাক্ষায়ণা ॥* পরলোকতত্ব 1০1 
আ।ক্মোহিন্নীল্রও৪ন্ন জেলম্ন- (কবিতা) মন্দিরে 0৮০ | 

ওতে ভোগ্াশ্যা্2় বিগ্ঞাবিনোদ--নিত্যানন্দ 
চক্িত ১২1 

উর.লতে্শ্বল বশ্দ্যোপ্াব্্যান্স5 কাশিমবাজার সুশিদাবাদ-_ 

(ইতিহাস) রাপ্জস্থান, বীরমালা, নভাতার ইতিহাস ১ম ভাগ ২২1 

আ্ীম্লত্ভীত্রক্ষিশ্পোক্র হ্যোস্ব- জয়দ্রথবধ কাব্য ১২। 
শ্াম্বভীহ্দ্রকিস্পেল্ল চৌঞ্ুক্্ী_চাটনী। 
আীজ্মভীতদ্রম্পণাঞ্থ দু, ৩৯ মাণিক বনু ঘাট ট্রীট, কলিকাতা-_ 

ভারতেশ্বরা ও ভারতসম্রাট ১২ 

উ্ীকত্ীল্দন্নণাৎ স্পীল- বিয়ের হাসি, রঙ্গবারিধি ১২ কুলবধূ ১২ 
সতীর স্ব ১।৭। ী 

উীজ্বতীত্দন্নাবাজ্ল চৌপ্চুরী _অঞ্জলি ( কবিত! )। 
আম্বতীত্দ্রন্মোহুনন বাগ (5 বি-এ, ৫ শ্ামাচরপ দৈ সীট, 

কলিকাত1।--কেবিতা) অপরাজিত ১২ লেখা 5০ রেখা ৪৯ ! 
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জী কভীত্রক্মোহম্ন হ্মিভ্র- ধর্শ- সাধকসহচর ॥০/০ ৭ 

আম্মতীত্দন্নাথ মজুঙ্মদ্ক্লর বি-এল্, ময়মনসিংহ আকাশের 
গল্প জ্যোতিষ)। 

শ্ীম্যতীত্দ্রম্মৌহন্ন লীন্িঞ ১৬ সাগর ধরের লেন, কলিকাতা-_ 
ঢাকার ইতিহাস ১ ৩০ ২য় ৩২। 

শ্ীহ্যতভীত্দরম্মৌহন্ম ভিলিহহ, বি-এ১ অয়মনসিংহ-_ ধ্রুবতারা ১॥০ 
উড়িব্যার চিত্র ১২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার ১২। 

শ্রীশ্বতীত্দরম্নোহন্ন হেন্ন৩ুও্ত- ছূর্বাদল ॥০। 
আীআদুন্লণাথ লুটরোক্পীহ্ীক্স* এলাহাবাদ-_ প্রবাসীর উচ্ছাস ১২। 
শ্রীষ্বদৃন্নোথ ছে নাস্তিক ও জাপানীযোগী ১২। 

জীম্মদ্নলো ভ্ঞভী্গাঙ্্য (অন্ধ) মাগুবা (ষশোহর )1-_ 

উপন্তাস-_কালাপাহাড় ১২ কমল! ১1০ কর্ম্মবীর লক্ষ্মী বৌমা ॥* নির্মল 

রাজা দেবল রায় ১০ রাজা শক্রজিৎ সিংহ ২২ সোণার সংসার 

সুলঙ্ষ্লণা ১২ সুশীল! ও সরলা ॥» কমলা ১1০ ছুই ভ্রাতা ১২ । ইতিহাস 
-সীতারাম রায় ১০ । 

লাম আীদ্নোথ জ্ঞুমচপান্্র হাদি বেদাস্ত বাচ- 
স্পতি, যশোহর--আমিত্বের প্রসার ১ম ৮০ ২য় দ* ব্রঙ্গন্ত্র ১০ 
খাকৃভাষ্যোপদখাত প্রকরণ ॥* উপবাস /০ পল্লীস্বাস্থ্য।* শাগ্ডিল্য 

সুত্র ১২ গীতাসপ্তক ॥০ গীতান্্য় %* পরিকব্রাঙ্গক শূত্তমাল! ॥০ সংবাদ 
পত্র- হিন্দুপত্রিকা। 

আ্বাচহ্বঙভ্দু আল্পনা 5 বশোহর-_কল্পলতা (কবিতা ) 

১ম ভাগ ৮*। | 

'আম্বান্সিনীক্ষিস্পোক্স গুগ্ুল্লাস্্র এম এ, বি এল্। রাজগীত। 
বা বঙ্গোচ্ছাস (কবিতা )%* ১২ 
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ীম্ম।চ্মিলীকুম্মার জিম্প্রীজ্ন তামাকের চাষ । 

্ম।ট্সিলীম্মোহ নল হ্যোঁল্ম শিক্ষাসমন্তা ১২ সংসার সমস্ত। ১২1 

জআব্লাম্মী আআোগান্নম্দ ক্রস্সত্ভী বৈদিক রহস্য সন্দর্ভ ॥* 

স্বরূপসিদ্ধ ॥* | 

আীম্মোলীম্দননাথ ুভ্রোপীহ্যাক্ আলোচনা কাধ্যালয়, 
হাওড়া । বামাখ্যাপা ১।০ মোহনমালা ১॥০ । 

আৌন্বেলীল্দন্লাথ হত্ছ বি এ, ৩০ গুয়াবাগান লেন কলিকাতা । 
কঠোপনিষত (পদ্যান্থবাদ ) 1০ মাইকেল মনুস্দন দত্তের জীবন- 

চরিত ২॥০ সংক্ষিপ্ত %॥* পতিত্রতী গ্রন্থাবলী ১ম ১২ ১০ ২য় ১২ ১1০ 

সীতা ॥০ '্সভল্যাবাইয়ের জীবন-চরিত ॥* পৃথীরাজ ( মহাকাব্য ) ২৬. 
সরলক্ত্তিবাসী রামায়ণ ১1০ সরল কাশীরামদাঁস মহাভারত ২৭০ 

দেববাল! (নাটক ) 9০1 

উ্রীক্বেগীত্দ্ন্লাথ হনহ্মাদ্দাক্প বি এ, প্রত্বত্ববাগীশ, মুরাদপুর, 
(বাঁকীপুর ), “সমসাময়িক ভারত” কাধ্যালয়। অর্থনীতি ১২ 

অর্থশান্ত্র ১০ ইংরাজের কথা ১॥৭ সমসামরিক ভারত ১ম খণ্ড ১০ 

২য় খণ্ড ১০ ৩য় খণ্ড ১//* চতুর্থখণ্ড ৩২ ৮ম খণ্ড ৩” ১৯শ খণ্ড ৩২ 

একবিংশ খণ্ড ৪. টাক1। 

উ্ীষ্লে পীত্দন্নাথ সল্পক্ষাল্প ৬৪ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা। 

শিশুপাঠ্য ভাসি ও খেলা %* ছবি ও গল্প ॥* রাঙগ। ছবি 1০ হাসিথুসী 

১ম ৮%০ ২য় ।* খেলার সাথী ।* খুকুমণির ছড়। ১২ আধাঁড়ে স্বপ্ন 1০ 

ছবির বই ৩/* হাসিরাশি1%* লঙ্কাকাগু ॥* কুরুক্ষেত্র ॥* মজার গল্প । 

৩০ নূতন ছবি ৩০ শকুস্তুলা ৩* হরিশ্চন্ত্র /* নলদময়স্তী।* সাবিত্রী 1, 
সীত11/০ বৎস 1০ পশ্ুপক্ষী ১1 ছড়া ও পড় ।* হিজিবিজি1%*। 

ীম্বোগেজ্দ্রনলাহথ গুঞ্ঞ ৫৪১ নারিন্টা, ঢাকা ইতিহাস 
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পিক্রমপুবের ইতিহাস ১০ কেদার রায় ১২ শিশুপাঠ্য-_প্রহলাদ 1৮৯ 

রূপকথা ৯২ ভীখসেন 1৮5 ডালি 1৮০ অজ্জুন ॥০ গ্রুব1৮০ | 

অম্ল গেত্দ্রম্পা দাহন-ব্ল/লসেন (নাটক ১ ১২। 
হ।াজ্লোপোভ্দন্ণাথ ক্লাব নন্ত গরুড় রতস্ত 0০ নারীজাতক ও 

নারালক্রণ ১1০ উতকলের পঞ্চতীথ ১২ জ্যোতার্বজ্ঞান কল্প- 

লাতিক। ৩২। 

শাক্যাপেভ্দ্রও্রস্লাদ চৃভ্ড- মহারাজ সৃর্য্যকান্ত। 
আ।ুম্।(লগেত্দজাভ্ন চীঞ্ুলী-'আদশ জননী ॥০ । 

আম্লোগ্োেশ্ণচন্দ্র ম্ে্য- হরিমতি, পাগলসঙ্গীত, শ্রীকষ্তাষ্টমী । 
জানো গোস্পচুল্দ্র ক্িভ্র ২২ ফার্ণরোড, বালিগঞ্জ কলিকাতা ।-_ 

( অর্থনীতি ) জীবন-বীমাতিত্্ ০ | 

লাক্স আজ্ছোগ্েস্ণচল্দ লাক্স আাহ্াদুল এম্ এ বিদ্যানিধি, 

কটক। "আমাদের জ্যোতিব ও দ্যোতিষবী ৪২ পত্রালী ১২ রত্ব- 
পরীন্ম। ১1০ শন্কনিম্মাণ ॥* বিজ্ঞান কালিক1 ৬* বাঙগলাব্যাকরণ 

বাঙলা শব্দকোষ ৫২ । 

জীম্যোগ্েস্ণচুত্দ্র ভ্নিহুহ বি এছ, ১ করিস চাচ্চলেন কলিকাতা । 

--কালের আোত ১০ । 

আল্চ্ু্নল্দল্ল গোন্লীক্মী সেনহাটী, খুলনা । শক্তিসঞয় (০)। 
আল্সজলীল্াস্ গুহ এম্, এ অধ্যাপক কলিকাত| বিশ্ববিগ্ঠালয় 

মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ ১] মার্কান অরেলিয়সের 

আ'ত্মচিস্তা ১০ । 
উীলজন্বীশ্ধক্ড হিদ্যাজিন্নোলি হরধাম, নদীয়া। সিদ্ধান্ত 

রহস্য ২৯ বঙ্গীয় শবাসিন্ধু | 

জ্বীলজনলীস্গাজ্ড লাম্স লজ্জা এমএ, শিব্সাগরঃ আসাম । 
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মাংসভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্িৎ ০১০ স্বাস্থ্য, সখ ও চির- 

যৌবন লাভের উপায় /১০ কোষ্ঠবন্ধতা ও ভাহার প্রতীকার /১০ । 

উী্রজ্লীব্বগাম্ স্পেউ জীব্জুভী রামপুরহাট। শ্রীগৌরাঙ্গ 

অবতার 1 | 

উ্ীব্রন্বি দ্ক্ডি এমএ কানীনাণ হাউিস বরাহনগর, কলিকাতা । 

কৈশোরক ৩০ ( কবিত। )। 

্যাল্র আীল্রলীত্দন্লাথ জুল ডিলিট, শাস্তি নিকেতন (বীর- 

ভুম)। কবিতা ও গান--প্রভাত সঙ্গীত 1৮০ সন্ধ্যা সঙ্গীত ।৮০ 

ছবি ও গান।* ভান্তসিংহ ঠাঝুরের পদাবলী ।০ কড়ি ও কোমল ॥০ 

মানসী দ* সোণারতরী দ5« চিত্রা ॥০ চৈতালী 1৭ কল্পনা 1০ কণিক11০ 

কণিকা 8০ কথা ॥০ কাহিনী 1৮০ শিশু ৮০ নৈবেছ্য 1০ খেয়া ১২ 

গীতাঞ্জলি ১২ গন ২২ চয়নিকা ৪২ ২২ সংকল্প ও স্বদেশ ॥ 

গীতমাল্য ১২ গীতালি ১২ গীতলিপি ৫ খণ্ড ১৪৮০ ধর্খসঙ্গীত ১1০ 

বালক ১২1 গগ্--বিচিত্র প্রবন্ধ ১)০ ও ১* প্রাচীন সাহিত্য ॥০ 

লোক সাহিত্য ।৮* সাহিত্য ॥%* আধুনিক সাহিত্য 1%* হাস্ত 

কৌতুক ।%* ব্যঙ্গ কৌতুক ।%* প্রজাপতির নির্বান্ধ ( পুর্ব নান 

চিরকুমার সভ! )%* গোড়াপ্স গলদ ও বৈকুষ্ঠের খাত ॥৮* রাজ।- 

প্রজা ১২ সমৃত ॥* স্বদেশ ॥* শিক্ষা 1০ শব্দতত্ত ৮* শাস্তিনিকেতন 

১৭ খণ্ড প্রতি খণ্ড ।* ভক্তবার্ণী প্রতিথণ্ড ।* বিদ্যাসাগর চব্রিত | 

ছিন্পপত্র ২ জীবনস্ত্তি ৫২ পরিচর ৮০ সঞ্চয় ॥*। নাটক-_ 

ডাকথর 1৮০ রাজা ॥০ ফাক্খলী ৮* অচলায়তন %* শারদোৎসব ১২ 

প্রায়শ্চিত্ত ॥* মুকুট 1০ বিসঞ্জন ॥০ রাঁজা ও রানী 8* চিত্রাঙ্গরা ।* 

বিদার অভিশাপ ৮%* প্রকৃতির প্রতিশোধ 1০1 উপন্যাস ও গল্প-_ 

গোরা ২* 'নৌকাড়ুবি ১০ চোথের বালি ১২ প্রজাপতির নির্বন্ধ 8০ 



€ ৭৩ ) 

রাজধি ৮* বৌঠাকুরাণীর হাট দ* গল্পগুচ্ছ ৫ খণ্ড ৫২ গল্প চারিটি: 
॥৮০ চতুরঙ্গ ॥০ ঘরে বাইরে ১।০। শিশুপাঠ্য--পাঁঠি সঞ্চয় ১২ 
ছুটির পড়! ৮০ আটটি গল্প ৪০ | 

শ্রীল্লম্মলীক্মোহন্ন হোম্ম বিএ, পোষ্ট মাষ্টার জেনারালের 
আফিস, কলিকাতা । কবিতা মুকুর %* ১২ মঞীরী %০ ১৭. 

উর্ষিকা &* ১২। 
আীলস্মাম্লণাথ নিজ ২৩৩নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাত। । 

অপূর্বব বিচার জন্মতত্ব নরনারী রুধিরোতৎসব। | 

ীব্ক্মাপ্রজ্লাগ চন্দ বিএ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। গৌড়, 
রাজমালা ২২ ( ইত্তিহাস )। 

উীল্রস্মেস্পচ্ত্দ্র ডিনহুহ্হ বিএ, খুলন1) পারিবারিক শিক্ষাবিধান। 

জ্ীব্রস্নহ্মন্থা লাহা! কলিকাতা । কবিতা আমোদ দৎ আরাম 7%০ 

ছাইভন্ম ॥০ পুষ্পাঞ্জলি 1০ মণিমুক্ত। 1০ | 

আল্রজ্নিক্চত্জ জস্ছ শিশুপাঠ্য--কালাপাহাঁড় &* সেরসাহ ।/০ 

বেল 1%* সাবিত্রী 1/* হিতকথ! ৮১০ কাব্যকথা ১২। 

আীল্রস্নিকক্মোহন্ন ভ্বিচ্যাভিজ্দঞ্পী ২৫ বাগবাজার স্ট্রীট, কলি- 
কাতা। শ্রীরায় রামীনন্দ ৩. গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ ২।০। 

হীল্রজিক্ষতনাল হে দোণামুধী (বাকুড়া )। পুষ্পাঞ্জলি প্রেমের 
ডালি ॥ কানন। 

শ্ীল্লাইচিল্স। ব্মক্কা্প১ বি-ঞএ, লক্মীপাঁশা যেশোহর)-_বৌগবল 
(নাট ক) ৮০1 

ীল্লাহখালচ্গী্ল চক্রল্বক্খ, কীর্তনবিশারদ, ২1২ ঈশ্বর মিল 

লেন, কলিকাতা- লীলাগান পদ্ধতি ৩২। 

উীক্লামখাকনদীত্ন ন্দ্যোক্পীকধযাস্ঃ এমএ১ ৬৫ সিমলা স্ট্রীট, 
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কলিকাতা ইতিহাস) বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম ভাগ ২॥০ প্রাটীন মুদ্রা 

২২। এ্রতিহাসিক উপন্।স _পশাঙ্ক ২খ্ধর্্মপাল॥* পাবাণের কথ! ১২ 

জীাহ্যালদ্পীস মুক্খোপান্ধ্যাক্তিও বর্ধমান ।-কেবিতা) শাস্তি- 

শতক পঞ্চরত্ব। ইতিহাঠস---বদ্ধমান রাজবংশানুচরিশ ১ । 

উীব্লাক্িলুহস্মাক্র হেদ্জীম্ব সুস্রার্তি ভী-? কৈকালা, হুগলী। 
সামবেদ সংহিতা ॥* গীতকুঞ্জ ৮* প্রায়শ্চিত্ত পাঞ্চালিক11/১০ প্রবন্ধ 

পুষ্পাঞ্জলি ৪* তারকেশ্বর তথ্য ॥৮%* গীতগে।বিন্দ ৪৭ নিশাগ চিস্ত1 %০ 

ভাষাদর্পণ 8* দেবনমিতি।০ উপগ্তাসকু্গী মন্দভভার নারাীচিত্র 

কাব্যমাল! । 

জীকীজেল্দর্ুত্দরর পঙ্গোঞসাহতাজ্স-ভারতভ্রমণ ও তীর্থ- 
দর্শন 15০ | 

আৌল্রাজেল্দরন্নাথ জি ক্াভতজ্ৰ্পী, ঢাকুরিয়া, বাঁণীগঞ্জ । দন্তক- 

বিচাব ১২ কালিদাস ২২ গ্রাকণ্ঠ ১২ কালিদান ও ভবভূতি।% | 

ীলাজেল্দম্লাৎ্থ লাম রামকৃষ্ণ ভাগবতামূত । 

উীক্রাজেত্রল্লাজ মণ জিনহুভতাকবিভা- লিড ৪০ 
উ্ীলাীজেন্দ্রজাালা আাচোম্ব্যত নি-এ, সব্ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, 

বগুড়া__শিশুপাঠ্য ৮* দিনে ভূপ্রদক্ষিণ ১২ রাণী ভবাণী!%* বেলুনে 
পাচ সম্তাহ ১২ বাঙ্গালার গ্রতাপ 1০ । 

জীলাজেত্দ্রতলাঁভ ক্াভিউজ্নলাভন-মহাভারতীয় নীতিকথা ॥০ | 
জীলাশ্বাক্ক্মল স্ুখ্খোগান্যান্স5 এম্ এ, পি, আর্, এস্, 

বহরমপুর । অর্থনীতি-দরিদ্রের ক্রন্দন ॥* শ্বাখ্ধত ভিখারী ॥*। 

শিক্ষাদেবক 1০. পল্লী প্রচারক 1%০ | রী 
| লামা তিল্দ ৬০০০ এম্-এ, কুমিল্লা _বল্লালচরিতের অনু-: 

বাদ ৮ |" 
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এল্লাঁনধান্নাথ ম্সিত্র 1-(িপন্তাস) অপুর্ব কাহিনী ১২ লালকুঠি 1০ 

প্রেমপত্র 1০ ভাগালক্গ্দী ॥৮%* মোহিনী ॥* জুকুলটাঁদ ॥০ রাধামতি ১২ 
দময়স্তী 1৮০ প্রণয় প্রসঙ্গ ।৮* জোড়াডিটেকৃটিভ | হেম প্রভা! ॥%০ 

(নাটক) প্রহসন শ্রীদৎসচিস্তা 8 কাণাকড়ি1/০ । 

আকামন্ষ্মল হিল্যাভুউহ্শ-সরল রামারণ। 

আাআাক্মহ্কানীহই চক ব্রাঙ্গণবেড়িয়া ত্রিপুরা ।--বিভূর (শিশুপাঠ্য) 

17০ বড়লোক ১২ সেবকসঙ্গীত ঢইভাগ ১২। 

আীলাম্মজল্সাভ্ন অজুষ্নলাকি5 এমএ ৯৬২ বহুবাজার ই্রাট, 
কলিকাতী--ভদ্রা ১০ গীতা ১২৪০ ভারত সময় ৪8০ কৈকেয়ী 1০ 

সাবিত্রী ।* গীতাপরিচয় ১২। 

ল্ীীলাম্নস্পচ ন্ক্তোগ্পান্দ্যান্» ৪০ গরাণহাটা স্রাট, কলিকাতা। 
_-মানবচিত্র ১।০ ভবরামের উইল ১।০ সংসারচিত্র ১০ জীবনসংগ্রাম 
১।* আমার ভ্রমণ ১।* আমার ডায়্ারী ১ম ১॥০। 

আ্লামও্রভ্জ্ব জন্দ্তোস্পীল্স্যান্িগ রাজগায়ক,নাড়াভোল।-__- 

সঙ্গীত মঞ্জরী ৫২। 

ক্রম প্রাণী গশুগঞ্ত১ কেদারপুর, টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ) ।--(ইতি- 

হাস) পাঠান রাজবৃত্ত ৯২ ব্রতমালা ॥%' প্রাচীন ভারত ২২ মোগল 
বংশ ২২ হজরত মহম্মদ।* রিয়াছুস্সালাতিন ১1০ ইস্লাম কাহিনী ১২। 

উ্ীকান্মলাভল আল্পন্কাজ১ তেঙ্গিউচ, ভায়া ভামে ব্রহ্মদেশ।_ 
নব্যবাঙ্গালীর কর্তব্য ।%* চীনদেশে সম্তানচুরি 8০ সস্তান শিক্ষা ১০ 

আমার জীবনের লক্ষ্য ১৭ | 
ীলাক্মভ্শীল বন্দ্োপাম্ব্যাল্্, নাটক ও প্রহসন--কাল- 

পরিণয় ১২ অনাথিনী ॥* বিদেশী ॥* অনৃষ্ট ৯২ অভিষেক ।* চাদের 
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হাট 1৮%০। উপন্তাস-_অপরিচিত1 ॥। প্রেমের চিত্র (গাথা ) 1৯ 
প্রেষপাশ নাচ । 

জ্রীল্লাম্মসহাক্ম ক্াব্যত্ভীর্থ5 কীটালপাড়া (২৪ পরগণা )। 
অবকাশ ॥০ মালঞ্ ॥০। 

ভীল্রীস্মান্নল্ফ চুট্রোপাীব্যাজ্স এম্ এ, ৯৯০৩১ কর্ণগওয়ালিশ 
্টট কলিকাতা । আরব্য উপন্তাস ১ম ১॥: হিন্দুস্থানী উপকথা ১1০ 

সচিত্র কৃন্তিবাসী রামায়ণ ১।০ সচিত্র বর্ণ বোধ /০ | 

আালীম্মেতুদ্রক্ন্দল্র ভ্রিন্বেচগী এম্ এ, পি আর্ এস্, ৮ পটল- 
ভাঙ্গা স্াট কলিকাতা । এঁতরেয় ব্রাহ্মণ ৩২ বঙ্গলঙ্ষমীর ব্রতকথা 

চরিতকথ1॥৮%০ প্রকৃতি ১২ জিজ্ঞাসা ১২ কর্মকথা ১।০ মারাপুরী ॥০ 

জগতকথা ১২1 

ভ্রীল্লেবতভীক্গাম্ড ল্দোপাধ্াজ্তর । উপন্তাস__মাতৃমৃক্তি 
॥০ একটি ফুল ।৭ শ্নেহলতা %* | 

জীল্লেবতীকম্োহল স্ুখোপাজ্যান্ষ শিশুপাঠয__ আশীর্বাদ 
১২ কুলবধু 8০ লেখা 8০ প্রহলাদ 1%* শিশুপাঠ্য কৃতিবাস ॥* 

ভ[কাশের কথ। 5৭ । 

আৌন্লেবতভীম্মৌহন্ন জ্েিনগুঞ্ ! শিশুপাঠয--নলদময়স্তী ১২ 
বাঁলক শ্রীকষ্চ ॥* চিন্ত!1%০ সাবিত্রী 1%* হাসনহো সেন 1৮০ । 

জ্ীলোহিন্পীকুক্মাল্রগ্পী _পলীভায়া 1০০ | 

ওীভনভিনতলুহক্মান্ল বন্দ্যোপাল্যান্ এম্ এ, বিচ্চারদ্ব ৭০ 
অখিল মিশ্ত্রী লেন কলিকাতা ।  অনুপ্রাস ॥* ফোয়ার1 ৪০ ব্যাকরণ 

বিভীষিক11%/» বানান সমন্তা ৬০ সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষ! ৩০ 
ককারের অহঙ্কার 1/০ কপালকুগুলাতত্ব 1* | শিশুপাঠ্য--ছড়ী ও, 

গল্প।* আহলাদে আটখানা। +/* | 
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হীভনভিলতক্রুম্মত হো।জ্ম-মজা 1/০ 1 
আভনভিনকুেমোহন ুটরোপাল্যায্্, কোয়াটার নং ৭ বি 

টিমারপুর দিলী। নাটক ও প্রহনন- লহরলীলা ॥* আক্কেল সেলামী 1০ 

শ্মশান ।০ অনিলা 1০ চপলা ১২ 

লাম্ম আলজিতক্মোহন্ন জ্িহহ আাম্মলাহাছুক্পস চকদীঘি 
বন্ধমান। আত্মদর্শন, স্বপ্রদশন গীতাবলী। 

লীকমতী লাবণ্য প্রজ্ভ। হব্পকান্স-গহের কথা1%* দৈনিক 
১ম ১২ +য় ৯, নীতিকথা 1” পৌরাণিক কাহিনী ১ম।০ ২য় 1৮০ 
মাতা ও পুভ।* শ্রন্ধান্মরণ 1০ । 

জ।্ণভীল্দ্রলাভ দীীঙ্ন আঙ্প্। বি এ, কয়েকটি কবিতা 1৮০ | 
আ।স্ণঙীম্পণচুত্দ্র চউ্টোপ্পাহ্যান্স সবরেজেষ্্রার, খুলনা । উপন্যাস 

-বীরপুজা ১০ বঙ্গনংসার ১॥০ বাঙ্গালীর বল ১॥* নীরদ1 ॥* রাজা 
গণেশ ১।* পুজার মাল! ৪*। বঙ্গিম-জীবনী ২২ । 

উরীক্মত্ভী স্পতদলব্বাহিন্নী জিন্্াস্ন শিশুপাঠ্য বেছুল1 1৮ *। 
উ্ীম্পল্লচ্ল্দর হ্যোল্নাল এম্ এ, বি এল্-বেদাস্ত পরিভাষ| ২২. 

বারুণা গেন্স ) ১২। 

জী্পক্রন্কত্দ্র ভট্োপ্াধ্ান্» শিবপুর হাওড়া । উপন্তাস ও 

গল্প--বড়দিদি ॥০ বিরাজ বৌ ১।* বিন্দুর ছেলে ১/* মেজদিদি ১০ 

চন্দ্রনাথ ॥* পললীসমাঁজ ॥* পণ্ডিত মশাই ১।০ পরিণীতা 1৮০ বৈকুষ্ঠের 

উইল ১২। 

শস্পল্লচ্্হ্দ্র ,ৌঞ্রুলী, খালিয়াজুড়ী (ময়মনসিংহ ) গাহসথ্য- 
বিজ্ঞান ২২ ভারত প্রসঙ্গ 1০ | | 

ল্লান্স শ্ীশ্পন্লচত্দ্র দ্বীন ল্বাহাদুক্স সি, আই, ই, লাদাভিল! 
দার্জিলিং লোধিসন্বাবদান কল্পলঙা ৪ ভাগ। 
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ল্ুস্মাল্ শ্রীশশল্রত কুকার কাকি এম্ এ, দয়ারামপুর রাজসাহী। 
শিবাজী ও মার্াট্রাজজাতি ॥” ভারতীয় সাধক 9* বুদ্ধের জীবন ও 
বাণী ৪০ । | - 

সত্ওত স্শস্ণক্প চ্ড়াহ্মলি ফরিদপুর । ধর্তব্যাখ্যা 
৩২ সাধন প্রদীপ ০২ ভক্তিম্থধালহরী 1০ | 

উীস্পস্ণজব্র আরাম এম এ বি এল্ ৬৮২ ভরিশ সুখাঞ্জি রোড। 
ভবানীপুব।--উপনিষণ গ্রস্থাবলী রাঁথৰ বিজয়কাব্য ত্রিদিব বিজয়- 

প্রশ্ন বঙ্গদর্পণ শীস্তিশতক পরবশতা %* মানব সমাজ ১২। 

উ্ী্ণস্পণাক্্মোহনন ফেল্স বি এল্ সদরঘাট চট্টগ্রাম । প্রবন্ধ ও 

কবিতা__বলবাণী ২।০ সাবিত্রী ।* স্বর্গে ও মর্ডে ৯২ সিন্ুসঙ্গীত ॥* 

শৈলসঙ্গীত ১২। 
ও্ীস্পম্পিভডজ্ঞ সাল -কামাখ্যাতন্ত্র ১২। 
জস্ণশ্পিভডজআ। ন্দ্যোক্পাহ্বযান্স গোস্বামী, ঢাক11- ধর্ম 

স্থত্র 0০ | 

জ্রী্প্পিভূভুজ্ী বন্ শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত ১২। ফ্ব 1৮৯, প্রহলাদ 
॥%০ | 

উীম্পশ্ণিভভজ্নণী। হেন্ন- কর্মক্ষেত্র ১০ হিতকথা ॥*৭ অশোক 1/০ 
প্রেমটাদ রায় টাদ।০1 

উ্রীন্পিবনাঘ স্পাজ্রী এম্ এ ৫৬ স্ুকিরা স্রট কলিকাত1।-_উপন্তাস 
--মেজবউ ১২ যুগান্তর ১০ নয়নতার! ১০ বিধবার ছেলে ৯২ ॥ 

কাব্য- হিমাদ্রিকুন্থম ১২ নির্বাসিতের বিলাপ “ছারাময়ী পরিণন্ন 

পুষ্পমাল11%০ পুষ্পাঞ্জলি রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ ২২ 
ধর্দজীবন ৩ খণ্ড প্রতি খণ্ড ১1০ । 
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জ।শ্পিবিল্সতিন্ল স্সিজ সিউড়ী, বীরভূম ।__বঙগীয় সাহিত্য সেবক- 
৪ থণ্ড। হস্তলিপি লিখনপ্রণালী। বিষ্ট!সাঁগর জীবনী 1%০। 

জ্ীল্পিস্পিল্ন্ুু্মাল্স বাম্মা এম্ এ, বি এল্ সুন্সেফ, বাগের, 
হাট, খুলনা । আধ্যাত্মিক ভীবনেক নিয়ম এ০ | 

শ্ীশুজ্জান্নল্দ স্লী্মী- হিমালয় ভ্রমণ ১৯২ | 

আাশ্ণেভেলত্দ্ন্নাৎ ম্যোঁ্ম-কপিলের তেজ (নাটক )১২। 

ক্ীস্ণশেতেলত্দ্র মা ললক্কাল ॥। নাউক-_-সখের জলপান 1৮০ 

মধুর মিলন %* রম! &ৎ মনোহর] ॥* সথমতি 1৮০ । 

জীশ্যাম্মতনাতন গোক্জান্মী” নলদী, যশোহর। ভক্তিযোগ ।৯ 
নুরজাহান ॥০। 

ীশ্যান্মাব্লাভ্ গজ্জোসাহ্তাহ্তাউত্তর ভারতভ্রমণ ও সমুদ্র 

দর্শন । 

জীশ্যাক্মাচব্রপল কবিলিতুড গোয়াবঝাগান কলিকাতা 1-_-সত্য- 

নারায়ণ 'ও শুভচনীর কথ11ৎ চপ্তীচরণ।৮%০ রাসনীলা ।* পদাক্ষদূত 

।%০ হ্রিভ্তি ॥* কুন্দরাণীর ছড়া /' দানসাগর ১২। 

আ্ঠাসমাডিল্র্প চে্-_খোকার হাসি ৬০ অনার্যযের উপকথা &* 
বঙ্গের উপকথা ৪০ কাশ্মীরি উপকথা কাশ্মিরবা উপকণা %* মজার, 

ছাব 1৮০ শুশ্দয। ১1০ । 

আস্থ্যাস্মাচ্ুলঞন্প ল্পন্হাল- তৈরাগী 0 হিতনীতি ও চাণকা- 
শাক ॥* আইন সহঠ১র ॥০। 

জশ্ঠাজমাদ্বাস,সু্খোপাহ্যান্সকুহমহার ॥০ 1 
জ্রীঞ্ীক্াজ্ড গঙ্জোগ্শাধ্যাস্তি বিএ, সাতরা গৌরনদী, বরিশাল $ 

আর্য রামায়ণে বান্ধীকি ৩ ভাগ ১।০। 
উীত্বীবল্স হমাদ্দালস বি এ, _অদৃষ্ট € উপন্াস:)1৮০। 
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শী রীনা চত্দ্, ত্রহ্মপল্লী, মর়মনসিহ। ব্রাঙ্মলমাজে ৪০ বৎসর ১২1 

আআীসভিম্মোহন্ন ক্যোজ্ব- ভালবাস! ১২। 
শ্রীঞ্রীপনভ্তিস্ন্দল্র জীন্কুল্র5 মাণিক্যহার, শক্তিপুর ( মুশিদা- 

বাদ )। চিত্রকাব্য ॥০। 

ীজীলাচ্মুভ্দ্রচ্গাভ্ন5 বাকুড়া। ভাছুলপীত /ৎ। 

উ্নীস্নল্জিচীন্ন্দ জ্ল্স্তী- সাধন প্রদীপ ৭* শুরু প্রদীপ 
১1০ । 

এ্নত্ভীশ্পচত্ুদ্র হযউন্ক-_এম্, এ বি-এল্ ভবানীপুর । বজ ও 
ব্যঙ্গ ১০ | 

ওীন-তীম্পড্রল্দর হোত্ম১ রাঙামাটি, চট্টগ্রাম । চাকমাঁজাতি 

৩২ সংযুক্তা ॥০ | 
জীন ভীম্পচভ্দ্র চত্রল্বর্ভী- শাস্তিনীতি ০ | 

উীষলতীম্পচজ্দ্র ভভ্পাধ্যান্ নাউক--চণ্ডীরাম ৭৯ 
জাহানারা1%* নৃতনবাবু ।* অন্নপূর্ণ। ৪০ শ্রীরাধা ধর্মপথ ।০। 

উ্লীষন-ীম্পচেত্্র চৌীঞ্চুল্লী তামাসা। 
জীস্নবীসম্পভজ্দ ল্বাতন ঞ্ুব (শিশু )।*। 
জ্ীহনত্তীম্পচ্ত্দ্র জাগি অধ্যক্ষ, ইউনির্ভাসিটা ল কলেজ, কলি- 

কাতা। করানী গল্প ১২। 

সমহাক্মহোপীম্যান্স আীজন্ভীস্পচজ্দ্র বিল্যাভতজ্ৰন্পী এম্ 
এ, পি, এইচ ডি, ২৬।১ কানাইলাল ধর লেন, কলিকাতা । আত্ম" 
তত্ব প্রকাশ ॥* ভবভূতি ১২ বুদ্ধদেব ২২। 

'জীস্ন-ভভীস্পচ্জ্দ্র স্মিজ্র বিএ কবিরঞ্জন দৌলতপুর, খুলনা । খন্ম” 
পদ।%* _ প্রতাপসিংহ।%* উচ্ছাস ( প্রবন্ধ ্)দ* বযশোহর ডি 
ইতিহাস ১ম ভাগ ৩২। | 
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শ্রীতনত্ভীস্শচত্ক্ত লাস এম্ঞ লাহোর । অঞ্জলি দ০। 
শ্রী্ন-ভীম্পলুজ্দ ল্রণজ্ এমএ, সাহাজাদপুর, পাবনা । পদকল্পতবর 

১ম থণ্ড ১০ গীতগোবিন্দ ১॥০ রসমগ্জরী 8* মেঘদূত 1 । 

শ্ীনত্তীস্পচ্চতুঞ্র ভপাহিড্ডী বিএ স্বাস্থ্য ও শতায়ু ১২ ক্ষোগীর 
প্রতি উপদেশ ॥০ | | 

জীতত্যচ্ল্প চস্রল্বত্ভীী কোনলগর, হুগলী । শিঞুপাঠ্য-__ 
ভক্তির ডোর।০ সোণার ফাদ ।%০ বেহুলা 1 বামনের দেশ 1%০ 

দৈত্যপুরী 1%* হরপার্বতী ১।। 

জ্ীতলস্ড/ কক্স স্পাজ্জ্ী রিষড়া, হেগলী)। ভারতে অলিকসন্দর ১1০ 

ছত্রপতি শিবাজী ১1।* জালিয়াৎ ক্লাইব ১০ । 

ল্জনত্যভ্তম্্প। লন্দ্যোগ্পাম্্যাম্তর ১৯নং কাশীনাথ বস্থ লেন, 
কলিকাতা । ১৫১৩ সাল (উপ )॥০। 

এ্ীজ্নতভ7ন্রও৪নন আলামত এমএ, উপন্তাস--অবণুন্ঠিত। ১1০ চক্ষুদান ১।০ 

রাজ দেবীদাস ১॥০ বর্ণাশ্রম ধর্ম ও বৈশ্তজাতি বেণীরার নেহেরখণ। 
আনত েত্দল্ুুন্মান্স আত বিএ, বঙ্গবাসপী আফিস। সচিত্র 

মহাযুদ্ধের ইতিহাস ৭ খণ্ড, প্রতি খণ্ড ।%* বৈষ্ণবী (উপন্যাস )। 
আন ত্তেতজ্দ্রন্নাথ উীৈল্ুল্র রাচী, ছোটনাগপুর। নবরভ্রমাল! ১1০ 

বৌদ্ধধন্্ন ১০ শ্রীমত্তগবদ্গীতা ২২ মেঘদূত।* বোম্বাই চিত্র ৪২ 
আমার বাল্যকাল ও বোম্বাই প্রবাস ১॥০। 

জীভ ত্ভ্যেজ্দ্রম্পা্থ দত ৪৬নং মসজিদবাড়ী দ্র, কলিকাত।। 
কবিতা-_হোমশিখা ১২ অভ্র আবীর ১1০ মণিমঞ্জুষা ১০ বেণুখীণা ১২ 

তীর্থরেণু ১২ তীর্থ সলিল ১২ ফুলের ফসল ॥০ চীনের ধুপ 1০ কুহু ও 

কেকা ১২ তুলির লিখন ১২ রঙগমলী %*। জন্মহুঃখী উেপ্রন্টাস) ৫০ | 
আ্নজ্ভোজলুহম্মাল লাতিন কেদার বদরী পরিক্রম! ॥* | 

তু 



€ ৮২) 

[শীত ক্জোজ্বনাাথ শেড লক্মীসরাই, ই,* আই, আর। মহাজন 
সথ। ১২ মহাজনী হিসাব লিখন প্রণালী ॥* অর্থেপার্জনের সহজ 

উপায় ১২। 
উ্রীষ্ততী স্পম্ঘুবালা। দাশ গুল্ভা বসন্ত প্রয়াণ ১॥* ত্রিবেণী 

সঙ্গমে ১1০ দেবোত্তর বিশ্বনাট্য ১০ | 

জ্রীন্মত্তী সল্ললা চেলবী চৌপ্রুল্সাঁলী লাহোর । শতগান ১২। 
জ্রীস্মত্ভী সক্পলানবাল। বালী (বস্ছ ) উপন্তাস-_নিবেদিত! 

পুশ্পহার ॥* বিভ্রাট ১২। 
আীম্মভীসক্োজকুষ্মান্পসী ॥ কবিতা--অশোক। ১॥ ভাসি ও 

আশ্রুত ১২ শতদল ॥০1 গল্প- ছোটগল্প ১২ অদৃষ্টলিপি ॥০ 

ফুলদানী ॥০ | 

উ্ীভলকল্লোজন্নাথ হেযাম্ব । গল্প--মন্তকের মুল্য ১০ জালসম্রাট ৪" 
বিস্মার্ক ১২। 

্ীতনল্লোজন্নাথ ন্দ্যোপ্পান্যান্সি- প্রাচীন বাঙ্গলা সাহি- 

ত্যের প্ররুতি | 

আসলল্ল্লোজন্নাথ মুন্ধোপাশ্যান্্ ই্শ্রীমেহার মাহায্মা ৪০ | 
লাল লাক্র ম্মিত্র এমএ, বি এল্, ৮৫ গ্রে স্াট, কলিকাতা।। 

উংকলে শ্রীকষ্চচৈতন্ত ১২। 

এ/ক্লাজ্্রী সখব্রচ্ান্সম্দ- দেববাণী ৮০ শ্রীস্ীরামকৃঞ্জলীলা প্রসাদ 
৫%* (৪ ভাগ ১, ভারতে শক্তি পুজা 1৮ | 

আস্াাল্লন্াপ্রস্পাদ চক্ররুত্বত্তী॥ উপন্াস-বঙ্গের শেষ নবাব 
১৪০ পদ্মিনী ৪০ মহিধী দ* নিরাশ প্রণয় ৪* সাবিত্রী ১০ মে 

প্রতিমা 1%০ মহা প্রস্থান 1০ | 

এীসাল্পচ্গাপ্রস্নাচ্ছ বিচ্াভৃষণ। প্রবন্ধ পরিণতি ধ* | 



(৮৩) 

হীসাল্রচগপ্রসাঙ্গ স্মতিভীর্ঘ বিদ্াবিনোদ-_উত্তরাথণ্ড পরিক্রম 

১০ | 

ললীক্ষেনীঠ ্াাহ্ স্মহস্রচ্গ আবদুর রহমান বিনাইদহ, যশোহর । 

উপদেশ কানন ।* | 

হীজিচ্জেশ্রল্ জিহহ বিএ, পীর বহরাম, বর্ধমান। মমতাজ 

( নাটক ) দৎ। 

ইনীহ্ীততান্নাঞ গোত্বাক্মী- বালক বিজয়কষণ ৪০ । 

উমীষলীততাম্নণাথ চ্রলল্বর্ভা কাবাবিনোদ । সরোজ সুন্দরী 

( উপন্তাস ) ১২। ূ 

উনীতনীভ্ভান্লাথ তি বিএ, তন্বভূষণ, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 

কলিকাতা । উপনিষদ্ ১ম ১২ ২য় %০ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ১২ । 

উীতনীত্তান্নাথ কাত সমহাপীভ্র-শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু ১২। 

উল্লীভনক্তীম্পচ্্দ্র সাজ্্যাঁভন, কুচবিহার | আত্মদর্শন । 

কহ গ৪নন ল্লান্স এনএ জগন্নাথকলেজ, ঢাকা । কবিতা 

আকাশ প্রদীপ ॥* মায়াচিত্র 1৮০ শুরু 1%০ | 

উলীষ্মভভী স্শততভভ1 ল্ল্াশু, শিশুপাঠা-গল্পের বই আরও 

গল্প । 

জ্বীক্দূর্শনিচ্ত্দ্র তিস্তা ভাবাসপুব (ফরিদপুর )। বল্লাল- 

চরিত (আলোচনা )1০। 

জীস্সুল্রীক্ুম্মত বাগ চি, বাগনান, ভাওড়া | উপন্তাস- পুণ্যের 

জয় ১২ বাঙ্গালীর সমাজ ১1০ ফুলদানী ১০ কুমার ভীমসিংহ ॥০ 

স্বদেশকুনুম 1৮) শিল্পবিজ্ঞান ১২। 

. সীস্তুশাহশুকুচম্মাল্প চৌগ্রুল্লীত খালিযা কুরী, ময়মনপিংহ। 
ভিনাসচিত্র ও অন্তান্ত গল্প ॥৮%* | ূ্ 



(৮৪ ) 

উ্রীস্চুতবীল্প্রচত্দ্র মজ্্মচ্গীল্্র বিএ-_প্রাথমিক প্রতিবিধান ৯২7 

উন্্ীষ্মতী স্ঞলীত্তি চে্হী বিএ_সাহানা € কবিতা )॥০। 

উ্ীন্ঘত্ভী স্হবর্শপ্রত্ভা ফ্নোস্ম- সতীন্তজদ । 

উীস্বুত্বোচত্দ্র বন্দ্যোক্পাহ্্যাক্স বি এ-_হেডমাষ্টার, কটন্ 
ইন্ষ্িটিউসন্ কলিকাতা । ছায়ালোক € গল্প ) ১০ । 

উ্ীস্ব্ুন্বোশ্রচত্দ্র সজুজ্ম্গীল্লল বিএ, জয়পুর €রাজ)। গল্প 

__লিখন ॥০ পঞ্চপ্রদীপ 0৮০ | 

উলীস্যাঞেত্দন্ুুস্মান্ চক্রুত্বত্তী বিএ_ন্সেহের বাধন ১২ অশ্রু 

মালিনা। 

ভ্রীস্ডুত্লেত্দনুস্মা্ল চক্রল্বতভী5 লামচর ( নোয়াখালী )। 
শীত্ীন্তামনাম সন্ধীর্তন। 

শ্রীক্ল্লেতদ্ুকুক্মালল বস্তু এম্ এ, বি এল, বর্ধমান রাজবাটা । 

কবিতা-বকুল, সুরভি । 

উ্ীক্ছব্পেত্দলভ্দ্র হেোেন্ন কলিকাতা । অবসর চিন্তা । 

উলীস্ছল্লেতদ্রম্ণাথ পোত্াম্মী বি এ, এল্ এম্ এস্ কলিকাতা । 

উপন্যাস-_ন্লেহময়ী ১২ উন্মাদিনী ॥০ | 

শরীক্হল্পেত্দ্রু-নাথ ইক্ুুল্ল বিএ, ১৯ ষ্টোর রোড বালিগঞ্জ' 

কলিকাতা । সংক্ষিপ্ত মহাভারত ২1০ । 

উললীস্ছল্লেতুদ্রননাথ হ্গাঁচন মালদহ, দময়স্তী (শিশু )1০। 

উলীস্ল্লেত্রন্নাথ ন্দ্যোঞ্পান্ধ্যান্স সেরসাহ (নাটক ) ১২। 

উীক্ঞল্লেত্রন্নাথ ভক্তিন্রিন্লোচ গঙ্গ। (গাঁন ) ১২। 

ল্লাস্ম আীীস্ুল্লেত্দ্রনাৎথ সজুঙমদাল্ল আাহাদুদ্ল 'বি এ 

ভাঁগলপুর । ছোট ছোট গল্প ১২ কম্মরফল ১২। 



(৮৫ ) 

ওীক্ল্লেতদ্রনাথ আজ্ুঙ্মদাক্স সেনাইল হরিপুর, পাবনা । 

দিব্যদৃষ্টি উপ )॥০। 

উ্ীস্বাবেতুদ্ন্নাথ স্মিজ দেওড়াফুলী, রামারণযুগের ভারভ ॥%/০ | 
শ্ীক্লোেত্দরন্লাল্লাম্র্প ম্যোম্ম বি এ, ১২ রামনারয়ণ ভষ্রীচার্য্য 

লেন, কলিকাতা । নতুন বৌ ১২। 

উীত্ছল্লেত্দন্নাল্লাম্মপী আজ মুকুরে মুদ্ষিল।০ | 
উ্ীস্মল্লেতদ্রন্নী্ঘ লাস ভারতবর্ষ কাধ্যলয়, কলিকাতা! পদ্মিনী ১২। 

উ্ীস্ছল্েতদরম্মোহন্ন চ্ত্ি বিএ, বি টি-_ রমা 1%০। 
আস্হল্ল্েত্র-্োহন্ন লঙ্ছ ভারত গৌরব (জীবনী )২২। 
জীীস্হল্ল্রেত্রম্মোহন্ন ভউলক্রোক্্য অনস্তপুর,নদীয়া | উপন্তাস-_ 

কণক প্রতিমা ১২ ভবানীর মঠ ১২ সোণার পারিজাত ১২ লোহার 
বাঁধন ১॥০ প্রেমের প্রতীক্ষা! ১২ ভৈরবী দ* মূলে ভূল ॥* ছিন্নমস্তা ১২ 

হেমচন্দ্র ১৭ মিলন-মন্দির ১॥* প্রেত-তর্পণ ১॥০ পথের আলো ১॥০ 

লীলপণ্টন ১০ ফুলওয়ালী ১২ পল্লীলঙ্ষ্ী ১২ প্রেমের বিকাশ ১০ 

যোগরাণী ১॥০ সোণার কন্ঠী ১1* স্বপ্নস্ন্দরী ১২ লুকোচুরি ১॥০ 
জাহানার! ২২ স্বর্ণকুটীর ১।* জনরব ১॥০ ছুর্ভাগ্যের কাহিনী ॥* 

বিনিময় ১০ নির্কাণ ১ প্রতিদান ১।০ বিদেশিনী ১।* নরকোতসব 

১২1 বিবিধ--সাধন! ২২ যোগতত্ব বারিধি ২২ দেবতা ও আরাধন। 

১০ জন্মাস্তর রহস্ত ১॥০' যোগ ও সাধন রহস্য ২২ ত্রঙ্গচর্য্য শিক্ষা ১৯ 

রসতত্ব শক্তিসাধন! ২২ পুরোহিত দপণ ২২ প্রেততত্ব ২. দীক্ষা ও 

সাধনা ১০ ব্রহ্মসংহিত! ॥০ ডাকিনী বিদ্যা ১২ গৃহস্থের যোগশিক্ষা ১২ 

হঠযোগ সাধন ১৪০। 

'্ীস্বুল্লেস্পচ্কতু্ ব্বত্ক্যো্পান্্যান্স ১৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী 
লেন। গল্প-__ছানামী ॥* নামিকো। ১২ জাপান ১॥*। 



(& ৮৬ ) 

উ্ীন্ল্লেশ্পচত্দ্র ঙ্ন পরিতোধ (নাটক )৮* রোমিও জুলিয়েট, 
/১০ ভূতের গল্প ।০ পাষাণ মুরতি। 

নুহস্মান্ল জ্ীততল্পচত্দ্র সহিহ আাহাছুক্ এম্এ, বিগ্যার্ণব 
১২০।৩ অপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । গল্প-_মৃগনাভি ১২। 

উ্ীস্বুল্সপেস্পচ্ত্ুদ্র সঙ্মাজপ্পত্তি ২১ রামধন মিত্রের লেন, 
কলিকাতা । সাঁজি (গল্প) ১২। 

উত্নজ্হল্লেশ্পচ্ত্দ্র তন্ন এম এ» চূচুড়া, কাব্যকথা ১২ । 

জ্রীস্ত্র্থ্য্াম্ড কগাব্যতেদগাীম্তভুুত্মপী নাটোর। কিরণ 
(ধর্ম 91০ 

উীক্মশ্যকুহ্মাল হোযোহ্নীতন কন্মবীর স্থরেন্্রনাথ ১০। 
উীস্তশ্্যুচ্মাল চাঙ্ম উপন্তাস-শবসাধন ১1০ মধুষালতী ১২। 
উ্ীস্বৃশ্যনাল্লান্র্প চ্যোজ্ন জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা । রানধন্ত 

(বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ) ২. ভৈবজ্যবোধ ৩ ভাগ ৩২1 

জ্বীম্মৌও জ্নেখ আন্বদুভিল ভন্কেবল্ত্র, বনগ্রাম, গফরগাঁও (ময়মন- 

সিংহ)।. আদর্শ রমণী ১ম 1০ ২য়।%০ নুরজাহান বেগম ॥* হজরত 

মহম্মদ ১২ মক্কাশরিফের ইতিহাস ॥* বয়তুল মোকদ্দশের ইতিহাস ॥ 

ইসলামচিত্র ও সমাজচিত্র 1%০ ইসলামসঙ্গীত /১* দেবী রাবেয়া ১২। 

উ্ীস্মৌ ০নহখ জন্িল্রদ্দীন্ন লাহেন্ ইসলামের সত্যতা 

1, ইসলামী বক্তৃতা ৬০ বার্ণাবার ইঞ্জিল %* শোকানল /* আসল 

বাঙ্গল! গজল *%* বিশুদ্ধ খতনাম! %* ইসলাম গ্রহণ /* হজরত 
ইসাহুক %* বঙ্গেনাছার! %* জন্তয়াবোন্ছার! ৮%%। 

উীক্ষেনী2 মহ ফজলন্ন ব্বল্লিস্ম- লয়লামজনু ১1০ | 
উ্ীস্মোৌঃ ফেল আমহন্যযচ্গ ইভরীতন শনাভিল- পীয্যপ্লাবনী বাঁ 

ইসলামগাথা ।* | 
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জীষ্মৌঠ ফ্েঞখ ক্েক্সাজুদ্লীন্ন আহঙ্মঙ্গগ দলগ্রাম, তুষ- 
ভাগার, রংপুর । আরব্জাতির ইতিহাস ১ম ১।০। 

উ্ীষ্লেবান্নল্দ আ্ভঞাল্লত্তী, ৩৮ পুলিস হাসপাতাল রোড, ইটালি, 
কলিকাতা । তমলুকের ইতিহাস ১২। | 

জী।ক্মৌ2 তলল্তদ্ শালুতশ হভেখঙ্লেম্ম, কলিকাতা । কাব্য 

যমজভগিনী ২২ ছীবস্ত পুতুল ১5০ ন্বর্গারোহণ ১০ স্বর্গীরোহণ ১০ 

হজরত মহম্মদের জীবনী ৩২। 

জম্ম ফ্লোহহ ক্্াষ্মী, ভাওয়ালি, নৈনীতাল। সোহং গীতা ২. 

সোহং তত্ব ॥০ সোহং সংহিতা ২২। 

আ্নৌল্্রীতুদ্রক্মোহনল স্ুশ্ধোক্পাহ্যান্, বিএল্ ১৫ হরিশ 
চাটুজ্যের গর, ভবানীপুর । গল্প--পুম্পক ১২ বন্দী ॥* নির্ঝর ॥০ 
পরদেশী ॥* শেফালি %* মাতৃধণ ১1 সীঝের বাতি (শিশু )॥*। 

নাটক-_হাতেব পাঁচ।/* দরিয়া ॥০ গ্রহের ফের ।০ দশচক্র 1%০ 

যকিঞ্িৎ | রুমেল! ॥* ৷ সংবাদ পত্র ভারতী? | 

শীম্নততী স্বর্পনুহ্মান্ী চেবী, ৩ সানিপার্ক, বালীগঞ্জ, কলি- 
কাত । উপন্ঠাস-_-কাহাঁকে ১।* দীপনির্বাণ ১।০ ছিন্নমুকুল ১।০ 

হুগলীর ইমামবাড়ী ১০ বিদ্রোহ ১/০ নবকাহিনী ॥* মালতী ও গল্প- 
গুচ্ছ ০ ফুলের মাল ১।০ ন্েহলতা ১1০ গাথা (কাব্য )। নাটক-_ 

পাকচক্র দ* রাজকন্তা ॥* দেবকৌতুক ॥%০ কণেবদল ॥/* “মবার- 
রাজ ॥০ বসম্ত উৎসব (গীতি )1%০ । বিবিধ- পৃথিবী ১২ কৰিত। 

ও গান ১২ কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা ১॥০। | 

কীন্মভ্ভী ব্র্পস্মস্ত্রী জে্বী- নক্ষত্র ( কবিতা )। 
আীস্মত্ভী ন্েলেহলত্তা নন ও বুহ্লান্লী লিনত! 

গুণ্ডা যুগলাঞ্জলি (কবিতা ) ১/*। 



(৮৮ ) 
উতীহল্রগোজিল্দ লক্ক্ষল্র চৌীঞ্জুবলী ৩১।৬ নয়ানটাদ দত্ত ট্াট, 

কলিকাতা । দশাননবধ কাব্য । 

উ্ীহল্সনাথ স্ব । নাটক-বীরপূজা ১২ ময়ুরসিংহাসন ৯২ 

বেহুল! ১২ পাপের পরিণাম ১২ কবীর ১২। 

হ্মহাক্সভোগপাম্যাম্স আীহল্রপ্রজ্নাচ্গ স্পাজদ্ৰরী এম্ঞ সি আই 
ই ২৬ পটলডাঙ্গা প্র, কলিকাতা । বান্সীকির জয়।%* কাঞ্চনমালা 

(উপ )॥* মেঘদূত ১২। 

ীহজপ্রস্লাদ ন্দ্যোক্পাশ্যান্স ডালি (গল্প )১২। 

উ্ীহল্লিচল্র। গুগ্ভ, মুক্তগাছ!, কাহিনী 1%০ | 

শ্ীহল্লিক্ক্স ল্লান্ এমএ সনাতনধন্ম ও তব্বজ্ঞান সমিতি ।%০ | 

উ্ীহল্লিদ্ণাজন চ্গাতন, ৩২৬ বীডন ই্রাট, কলিকাতা । ফুলেরমাল। 
(গল্প )০/০। 

জ্ীহলিচ্গঃত্ন প্াকিনত্ত, কুড়মূল (বর্ধমান )। আগের গম্ভীর! 
২২ ১1৬/০ সোণার দেশ (শিশুপাঠ্য )।০ বঙ্গীয় পণ্ডিতঙাতিয় কল্দী 

১২ চান্দেলী %০ | 

আীহল্লিচ্তাস্ন বসু, সদগুরুর লীলা ২২। 
ৌ।হভ্তিল্গাষ্ল ভউ্লাো্য, খিদিরপুর একাডেমীর হেড পণ্ডিত। 

জাপানের অভ্যুদয় ॥০ | 

জ্ীহল্লিচ্তাহন হালচাল গোবরগণেশের গবেষণা ১২। 
ও্ীহক্লিছেনব স্পাজজ্রী, ১২।৫ ডাক্তারের লেন, কলিকাতা । ভারতের 

শিক্ষিত মহিলা ১২1 

আহক্লিপদগ হুভোপ্পাহ্থ্যাম্ ৯৯ সীতারাম শষ ট্রাট,কলিকাত। 
নাটক-_জয়দেব ১২ ব্রন্মতেজ ১১ নীলকণ্ঠ ॥* অলর্ক ১* অন্পপুর্ণা ১০ 
পদ্মিনী ১1৪, ষ়বংশ ধ্বংস ১৪ ছুর্গান্থর ১॥* দীনবন্ধু ১।* চাণক্য ১। 
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লবণ সংহার ১।০ তারা ১॥* বিদ্ুর ১॥০ রাণী জয়মতী ১1০ রগড় ।০ 

প্রবীর পতন বা! জন! ১০ দাতাকর্ণ ১।* কালকেতু ১1৭ মহীরাবণ ১1০ 
কালাপাহ্থাড় ১০ নল্দমরস্তী ১০ প্রহুলাদ চরিত্র ১০ শুকদেব 

চরিত ১* ভূগুচরিত ১॥০ দীনবন্ধু ১॥০ তার! ১॥০ ভূর্গীস্থর ১1০ | 

আৌীহল্লিসদ ল্ছ্যোগ্পাঙ্যাম্র নাটক-_কল্যাণী ১২ভবানী ৪০1 
ক্াহক্লিচ্গ ম্ুকখোপীহ্যাল্ নাটক-_দধীচি ১২ রাণী ছূর্গাবতী 

১২ । 

জম্ম তত হক্রিপ্রজ্ঞা ভাাক্ষেদা--ব্ঙ্গ মহিলার জাপানযাত্রা 1০ । 
শ্রীহল্লিপ্র্নক্ন লট্রোগ্পাঙ্যান্ম বি ই (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ) 

জল সরবরাহের কারখান!। 

জৌহল্লিপ্রত্লহ্ লাস্পগুল্ভ রঙ্গিলা (শিশু )1০। 

আহক্লিলাভা ল্ুভৌঙ্পাহ্যাক্স দীক্ষা প্রণালী ৮০ বৈষ্ণব 
ইতিহাস ॥৭ | 

শীহল্লিস্লাহ্বন্ন স্ুক্খোরপীন্্যাস্ রেজিস্ট্রার, বিহার ও উড়িম্যা 
সেক্রেটারীয়েট, বাচি। উপন্যাস-_পঞ্চপুম্প রঙ্গমহাল ১।০ শিশমভাল 

১।০ রূপের মূল্য ১০ নূরমভাল ১২ ছায়াচিত্র ১॥০ কন্কণ.চোর ১।০ 

সতীলম্ষ্ী ১)০ কলিকাতা একাল ও সেকাল ৩. আকবরের স্বপ্ন 

(নাটক ) ৪৭ । 

জ্ীহলিহল্ল স্পেডি ১৮নং দম্মাহাটা স্বাট, কলিকাতা । অভিশাপ 

( উপ ১ ১২ প্রমাদ (প্রবন্ধ )॥* অদ্ভূত গুপ্তলিপি ( গল্প )0%০। 
শীহুল্ল্ি প্চতত্র জ্লাজ্জ্যাঁভন ভীন্ম 1%/০। 
জআীহল্লেজ্রনাথ্থ ঘ্যোষ্ন বি. এ, সাভার, ঢাকা । আদর্শনারী- 

চরিত ১।০। 

আৌহান্পশচ্িজ্ভ অক্ষত মজিলপুর (২৪ পরগণা )। উপন্তাস ও 
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গল্প _-ছুলালী ১॥০ জ্যোতিম্ময়ী ১॥০ মন্ত্রের সাধন ১1০ বঙ্গের শেষবীর' 

১০ চিত্রা ও গৌরী ॥* রাণীভবানী ২২ প্রতিভান্ুন্দরী ১২ মিলন- 
মন্দর ১॥* কামিনীকাঞ্চন ১* ভক্তের ভগবান ১২ সেক্সপিয়র 

৪ ভাগ প্রতি ভাগ ১ ২২ মোহনমালা ॥* পারিজাতনাল! ॥* 

হেমহার ॥* ফুল ॥* ফুলের বাগান ১২ বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম ১০ 

সাহিত্য-সাঁধনা ১॥* ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙলা সাহিত্য ৩২ রামকষ 

শাৃত্তিশতক ॥* ভক্তের ভগবান ১২। 

আীহাল্রান্খন্ন জ্রীল্স। বাত্রার নাউক-_দেবধানী ১০ কাদম্বরী 
নলদময়ন্তী ১।০ পাথ পরীক্ষা ১॥০ রামাবতার, যযাতি, যোগমায়। | 

ওী।হীল্লীভলাভন ভ্ভউীচ্দো্স্য মল্লিকপুর (যশোহর )১, বশোহর 

খুলনার ইতিহাস ১ম ৮০ । | 

জীভীল্লেত্দ্রন্নাথ চত্ভ বেদাস্তরত্ব এমএ, বি এল্, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ 
্াট কলিকাতা । উপনিষদে ব্রহ্মতত্ব ১০ গীতায় ঈশ্বরবাদ্দ ১০ 

জগদগুরুর আবির্ভাব ॥* শিক্ষা? না সেবা 1%*। 

এীহেস্মচত্্র হ্যোম্ম বি এল্--শরশয্যা-মেহাকাব্য ) ১%*। 
জ্ীহেস্মছভ্দ সল্লন্গাজ্ এমএ, কৃষ্ণনগর | বিবিধ প্রবন্ধ ।/* | 
রীহেক্মলাক্কাভ্ভ হীঞ্রুী এমএ, ১৪ রামমোহন দত্তের 

রোড, ভবানীপুর । ঘুমের গল্প ( অনুবাদ )॥* পুরীর চিঠি ১২। 

উ্ীহেস্মম্তলুুহ্মার আুম্োস্পাহ্যান্। বিএল্। রামারণ ১ম. 

খণ্ড ১॥০ | 

জ্রীমমত্ভী হেস্মলত দেব্রী। নেপালে বঙ্গনারী ১২ সমাজ বা. 
দেশাচার (নাটক )। 

জ্রীহেহ্েত্দন্ুচ্মাল লাক | যাঁসীমা 1৮০ পদক্ধা (গল্প) ১২। 
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ওাহেহ্মেভ্রম্লাথ হিনহুছ, বাক্সপুর (বীরভূম )। প্রবন্ধ__ প্রেম 
১০ আমি ১২ জীবন ॥০ হাদয় ও মনের ভাবা ॥০ | 

ভ॥হেক্েত্দ্রএপ্রস্নাগ হ্যাঁজ্নত ১০৬২ শ্তামবাজার গ্রাট কলি- 
কাতা। গন্প-_বিপত্বীক ১1৯ অধঃপতন ১1০ প্রেমের জর ১০ 
নাগপাশ ১।০ প্রেম মরীচিক1 ১।০ মৃত্যামিলন ১০ অনৃষ্টচক্র ১1০ 

নবীন জন্ম্ানী বঙ্কিমচন্দ্র অশ্রু উচ্ছণস (কবিতা ১৪০1 শিশুপাঠ__- 
আষাট়ে গল্প ॥* রবিন্দনক্তশো ।০ | 



চুতুখ শ্যাম 

মুসলমান লেখকগণের তাঁলিক৷ 

( লেখক-_-ই্টমৌঃ রৌশন্ আলি চৌধুরী, সম্পাদক, কোভিনূর ) 

মৌলভী মোহাম্মদ আকরাম খা । “মোহাম্মদী” ও “আল-এসলাম* 

পত্রের সম্পাদক। ২৯ আপার সাকুলীর রোড, কলিকাতা । 
“আজামানে ওলামারে বাঙ্গাল” নামক সভার সম্পাদক ও পরি- 

'চালক। প্রতিষ্ঠাপন্ন স্থলেখক। ইনি একজন তেজস্বী সম্পাদক ও 

কর্মবীর। ইহার সাহিত্য-সাধন! প্রশংসনীয় । 

মুন্সী শেখ 'আবদর রহিম। সাং মহম্মদপুর_-বসিরহাট, জেলা ২৪ 

পরগণা। সম্প্রতি ২১১ আণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা । ইনি 

মোস্লেম সমাজের একজন প্রবীন সাহিত্যিক বর্তমানে “মোসলেম 

ভিতৈষী” নামক সাপ্তাহিক পত্র ও “ইসলাম দর্শন” নামক মাসিক 

পত্র সম্পাদন করিতেছেন। ইংরাজী ১৮৯২ সালে “মিহির” নামক 

'মাসিকপত্ত ইনি বাহির করেন। তিনিই সম্পাদক ছিলেন। “মিহির” 

কষ্েক বৎসর জীবিত থাকিয্না মোসলেম সমাজে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ 

করিয়াছিল। তৎপর “সুধাকর” এই নামে সাষ্তাহিক আকারে প্রকাশিত 
হয়। শেখ সাহেবই “মিহির ও স্রধাকরে”র সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ- 

ভঙ্গের তুমুল আন্দোলনের সময় এই পত্রথানি সহসা লুপ্ত হইয়। গিয়াছে । 

১৮৯৭ খুষ্টান্দে জানুয়ারী মাসে শেখ সাহেব, “হাফেজ” নামক এক- 

খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। হাফেজের সম্পাদন ভারও গ্রচণ 

করিয়। ছিলেন। জ্ুনমাস পর্যন্ত হাফেজের ছয় সংখ্যা বাহির হইবার 

পর “হাফেজ” লুপ্ত হয়। বাঙ্গাল ১৩১৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে 

-”মোসলেষ প্রতিভা” নামক আর একখানি মাসিক পত্র জন্মগ্রহণ 
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কবে। শেখ সাহেবই তাহার কর্ণধার হইয়া ছিলেন, কিন্তু প্রতিভ: 

সুৃত্কাঘর হইতে বাহির হইবার পর একমাসও জীবিত ছিল না । 

এইবার শেখ সাহেবের, গ্রস্থার্দির পরিচয় দিব। স্পেনের ভূবন বিখ্যাত 

“আল-হামরা” প্রাসাদ সম্বন্ধে “আলহামরা” নামে ইনি একখানি উপন্যাস 

বচনা করিয়াছিলেন। অধুন উক্ত গ্রন্থ একথানিও পাওয়া! যায় না। 
১২৯৪ সালের ফাল্তুন মাসে “হজরত মহন্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম 

নীতি” নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রস্থথানি 

শেখ সাহেবের জীবনের শ্রে্ঠতম ফল। “হজরত মহস্মদের জীবন চরিত 

ও ধন্মনীতি” অতি স্তবৃহৎ গ্রন্থ । প্রথমে ইহ! ডিমাই ৮ পেজি সাইজে 

৪০৪ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। অধুনা ইহার আকার হইয়াছে 
ডবল ক্রাউন ৭০০ পৃষ্ঠাঁ-সুন্দর বিলাতী বাধা । মূল্য ৩২ টাকা। . 

১২৯৭ সালে “ধর্মাযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার” নামক একখানি 

গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। স্বগীয় মৌলভী মেয়ারাজ উদ্দিন আহমদ ও শেখ 

আবদর রহিম সাহেব এই গ্রস্থথানি সঙ্ধলন করেন। প্রধানতঃ শেখ 

সাহেনের যত্বেই এই গ্রন্থথানি প্রকাশিত হয়। 

১৩০২ সালে শেখ সাহেব “মরিয়া বিজয়” নামক আব একখানি 

ধ্রতিহাসিক গ্রন্থ প্রচারিত করেন। মূল্য ১২ এক টাকা । মৌলভী 
রেয়াজ-অল-দ্বিন আহমদ সাহেব এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। শেখ সাহেবের 

“মিহির” নামক মাসিকপত্রে “ক্রিয়া বিজয়” ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল ।. 

শেখ সাহেব “মিহির* হইতে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত আকারে ইহ। 

পুনমুদ্্রিত করিয়াছিলেন। শেখ সাহেব মুসলমান সমাজের আরও 

কয়েকখানি অত্যাবশ্তক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উহার একখানি “ইসলাম”। 
এই খানি আকারে ক্ষুদ্র মূল্য 1৮ ছয় আন মাত্র। ১৩০৩ সালে পুস্তক- 
খাঁনি প্রকাশিত হইয়াছে। 
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আর একখানি গ্রন্থ "নামাজতত্ব”,। আর একখানি “হজবিধি*। 

হুজপ্রার্থীদিগের অবশ্ত জ্ঞাতব্য তথ্যপৃর্ণ গ্রন্থ, মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র । 

'শনামাজ শিক্ষ1” মূল্য 1 চারি আনা। ১৩১৭ সালে শেখ সাহেব 

একথানি স্ুবুহৎ প্রতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থের নাম 
“ইস্লাম ইতিবৃত্ত" । খোলাফায়ে রাশেদিনের সময় হইতে মুসলমান ধম্ম 

ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ হইলে 

একখানি উপাদেয় পুস্তক হুইত। ১৮১৭ সালে ইহার ১ম ও হয় থণ্ড 
মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আকার ডবল ক্রাউন ৫ ফর্ম প্রতি খণ্ড, 
মূল্য ।« চারি আনা। ভ্র্ভাগ্যক্রমে এই অমূল্য গ্রস্থথানির আর কোন 

খণ্ড এই দীর্ঘকালের মধ্যেও প্রকাশিত হইল ন1। 

মৌলভী আবছুল করিম বি, এ, ভূতপুর্বব স্কুল ইনস্পেক্টর ২৬নং 

সাউথ রোড, ইটালি, কলিকাতা । 

“ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত” মূল্য ১ । 

মৌলভী আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ । চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল- 

ইনস্পেক্টর অফিস, চট্টগ্রাম । 

ভিন্ন ভিন্ন মাসিকপত্রে ইহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদের অনেকগুলি গ্রন্থও সম্পাদন করিয়াছেন। ভূতপূর্বব 
পনবনূর” পত্রের ও “কোহিনূর” পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 
অগ্তাবধি “কোহিনুর” পত্রের সংশ্রবে আছেন । প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান 
ও আবিষ্ষারে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । ২য় কল্প-__৬ষ্ঠ 

-বর্ষ--১৩১২-বৈশাখ--১ম সংখ্যা “কোহিনূর” পত্রে “বঙ্গভাষার মুসলমান 

লেখক ও সাহিত্য” জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। ইছার সম্পাদিত 
-পুস্তকগুপি এই 2-- 

১। পগ্রাচীন পুঁথির বিবরণ-_-*১ম ভাগ ॥%*, ২য় ভাগ ॥* আনা। 
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বীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে 

২। “সত্যনারায়ণের পুঁথি” ৬/০। শ্রীকবি-বল্লভ প্রণীত, শ্রীযুক্ত 
আবছুল করিম সাহেব এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, পরিষদ হইতে 

প্রকাশিত হইয়াছে । 
৩। “মুগ-লুক্” দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম 

সম্পাদিত মূল্য ।/* আন1। | 
বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ এই গ্রন্থথাঁনিও প্রকাশিত ' করিয়াছেন |. 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যে মৌলভী আবছুল করিম সাহেব বথেষ্ট 
পরিমাণে আম্মনিয়োগ করিয়া থাকেন । ইনি পরিষদের একজন স'রক 

সদস্ত এবং একনিষ্ঠ সেবক । 

মুন্সী আবছুল করিম। ইহার নিবাস যশোহর জেলার খড়কি গ্রাম, 

যশোহর । ৃ 

“খোদাপ্রাপ্তি তত্ব” বা “এরসাদে খালেকিয়া* নামক মারফতি তস্থ 

বিষয়ক ইহার একখানি গ্রন্থ আছে, মুল্য ১॥০ | 

মৌলভী খোন্দকার আবুল ফজল আবঢ়ল করিম । সেগড়াতৈল গ্রাম 

দিলদার পোঃ, মৈমনসিংহ | 

ইনি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কোর-আন্-শরাফের 

বঙ্গানুবাদ করিতেছেন । এই অনুবাদ বিশুদ্ধ ব্্গভাষায় খণ্ডে খণ্ডে 

প্রকাশিত হইতেছে । ৩০ থণগ্ডের মূল্য ৫. টাকা । প্রতি এণ্ড ।০ 

আন! মাত্র । ইহার লিখিবার শক্তি আছে। 

মৌলভী আবছুল গণি, মোক্তার, মালদহ । 

বঙ্গ-আর্বী ব্যাকরণ প্রথম ভাগ মুল্য ১২, বাঙ্গালা-নার্বী ব্যাকরণ 

দ্বিতীয় ভাগ মুল্য ॥০ । 

শেখ আবছুল জব্বার, বনগ্রাম, পোঃ গফরগাঁও ( ময়মনসিংহ )। 



0৯৬) 
মক্কীশরীযে- ৯৭শ*স ৪০ ১৩১৩), মদিনা শরীফের ইতিহাস ১২ 

(১৩১৪), বয়তুল মোকাদ্দমের ইতিহাস ॥০, আদর্শ রমণী ১ম ভাগ ।” 

আদর্শ রমণী ২য় ভাগ ।%*, ইস্ল[ম চিত্র ও সমাজ চিত্র 1%০, ইস্লাম 

সঙ্গীত /০, সচিত্র হজরতের জীবনী ১২, সচিত্র নুরজাহান বেগম ৮০ 

দেবী রাঁবিয়া ॥*। এততিন্ন “আদর্শ-সাহিত্য”প ও “আদর্শ পত্র দলিল 

লিখন শিক্ষ!” নামক কয়েকথানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক আছে। 

মুন্দী আবদুল বারি, পোঃ মাইজদী, € নোয়াখালী )। 
“কারবালা” নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ ইনি লিখিয়াছেন। মূল্য ১২ 

এক টাকা মাত্র । 

মুন্দী আবঢ়ল লতিফ, মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিনের বাটী, বদ্ধমান। 

"জোলেখা” ২য় সংস্করণ ১২৬, “কোরানের উপাখ্যান” /১০ ভূতপুর্ব 
“ইস্লাম প্রচারক” পত্রে এনং সম্প্রতি “ইস্লাম দর্শন” “আল্-এস্লাম” 

“কোহিনুর” প্রস্ৃতি মাসিক পত্রে ইহার বহু প্রবন্ধার্দি প্রকাশিত 

হইয়াছে । ইনি একজন স্থলেখক। 

মৌলভী আবছুল্লা হেলবাকী ৷ নূরুলহোদ] গ্রাম, পোঃ পার্বতীপুর, 

দিনাজপুর । 

ইনি “আল-এস্লাম” পঞ্প্রের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন সুলেখক। আরবা 

ও পারস্ত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা আছে । বাঙ্গলা ভাষারও ইনি একজন 

সেবক । উহার প্রবন্ধ বিশেষ গবেধণাপূর্ণ ও মুল্যবান । 

মৌলভী আবুলমাআলী মহান্মদ হামিদ আলী। নোরাখালী জিলা- 

স্কুলের সহকারী শিক্ষক । রে 

(ক) ১190520517270 30০06 ০1 75275125 120225 15 

(খ) জাতিবিলাপ (কাব্য )৩/০। 

(গণ) মাসেমবধ কাব্য ব! শাহাদতে ইমাম কাশেম মূল্য ॥০। 
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(৯৭ ) 

মৌলভী শেখ আবছুস্ সোভান। রাজার দেওয়াড়ী, ঢাকা । 
ইনি “ইস্লাম সুহৃদ” নামে একখানি মাসিকপত্র কতকদিন সম্পাদন 

করিয়াছিলেন । “আধ্যধর্্ম” “হিন্দু মুসলমান” প্রভৃতি করেকখানি পুস্তক 
লিখিয়াছেন | এক্ষণে ইনি অতি বৃদ্ধ । 

মুন্দসা আবু নসের সইছুল্লা । নিবাস ঘোল্ড়াশাল-_ঢাক1। 

“আফগান-আমির-চরিত” নামক একখানি উল্লেখষোগ্য গ্রস্থ ইনি 
প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে-_ 

১৩১৮ বঙ্গাব্ধে। গ্রন্থ খানির আকার ডিমাই ৮ পেজি ৩৬২ পৃষ্ঠা ॥ 
আমীর আবদুর রহমান খানের বিস্তৃত জীবনী এই গ্রন্থে নিবন্ধ হইয়াছে । 

গ্রন্থকার এই রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । আমীর আবদুর 

রহমান খানের একখানি সুন্দর ফটে! এই ও'স্থে প্রদত্ত হইয়াছে । মূল্য 

২০ টাক! মাত্র । পুস্তক খানি স্ন্দর ভাবে বাধাই করা হইয়াছে । 

এই গ্রন্থকারের আর এক খানি গ্রন্থ “ভূপালের বিবরণ” ( সচিত্র )-_ 
মূল্য ।* চারি আনা মাত্র । 

চৌধুরি মোহাম্মদ আর্জমন্দ আলী" ঠিকানা অজ্ঞাত। এই অন্ধ 
কবির “হৃদয়-সঙ্গীত” নামে একখানি গ্রন্থে আধ্যাত্মিক অনেক কবিতা ও 

সঙ্গীত আছে । আকার প্রায় এক শত পৃষ্ঠা মূল্য 1/* আনা মাত্র । 

“প্রেম-দর্প” আর এক খানি পুস্তক মূল্য 1/০ আনা মাত্র । 

মুক্দী আবিদ আলী খ' মুসলিম ষ্টোর, মালদহ । 

১1 মৌলুদ শরিক ও হজরত চরিত মূল্য ॥০। 

২। সচিত্র নমাঁজ-দর্পণ মুল্য ৩০ । 
৩। গুলশনে-হিন্দ মূল্য %* । 

৪1 শাহাদত-নামা বা মহরম পর্ব মুল্য ৬/* | 

৫1 সচিত্র বাঙ্গাল! শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মুল্য /*। 

প 



৬:৯৮ ) 

৬। উর্দ, প্রাইমার মূল্য /০। 
এততিন্ন “9170০” নামক একখানি ইংরাজী গ্রন্থ আছে। মূল্য 

+৮০ আনা মাত্র । 

মৌলভী আলাউদ্দীন আহ্মদ | নিবাস চুহালি (পাবন। ) শাহাজাদপুব 

সম্প্রতি শাহজাদপুরে (পাবনা ) ম্যারেজ রেজিপ্রীরের কার্য করেন। 

ইনি বহুদিন ফরিদপুর জেলাস্কলে পারশ্তাধ্যাপক পদে ছিলেন। 
আরব্য “মোনাবে্বহাত* ও অন্যান্য গ্রন্ত হইতে “উপদেশ-সংগ্রভ” 

নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। ১৩০৮ সালে এই গ্রন্থের 

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । মূল্য ।%০ আনা মাত্র। ১৮৯৯ 

ৃষ্টাে ফরিদপুর থাকিতে তিনি “হজরত বড়পীর সাহেবের” একখানি 

জীবন চরিত প্রণয়ন করেন। মূল্য %* আনা মাত্র । 
১৩১০ সালে উহার “ওমর চরিত” নামে হজরত 'ওমরের রাঃ) 

বিস্তৃত জীবন-বৃন্তাস্ত ও প্রাথমিক ইস্লাম অধিকারের ধারাবাহিক বিবরণ 

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । এতত্তিন অধুন! লুপ্ত “ইন্লাম প্রচারক” 
পত্রে ইনি অনেকগুলি মুল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে প্রবৃন্ত হইয়া" 

ছিলেন । 

“তফসার হক্কানা” অন্রবাদ তন্মধ্যে অন্যতম | 

“আহ্কামল এসলান” নামে ঠহার আর একথানি পুস্তক আছে, 

মুল্য ॥০ 1 দশ আনা মাত্র । 

ুদ্পী আলি হাসাস--৩ পাটোয়ার বাগান লেন, কলিকাতা । 
“শেখ নবী” নামে হজরত মোহাম্মদের নংক্ষিপ্ত, জীবনী লিখিয়াছেন 

ল্য দ* মসলা-শিক্ষা 1%০ | 

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাল ভোসেন সিরাজী। বাণীকুপ্জ” 
সিরাজকুঞ্জী, (পাবন1 ১1 



( ৯৯ ) 

তুরক্ষ-ভ্রমণ ১ম থণও্ড (১৩২০ সাল )॥০ স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা 

₹--১৩২০ সাল ) ৩/* তুকাঁনারী জীবন ৬০ আদব কাদা শিক্ষা ॥০ 
সঙ্গীত সঞ্জাবনী ৬০ স্পেন বিজন্নকাব্য ১২ স্ত্রী শিক্ষা %* খা ও রায় নন্দিনী" 
( এ্রতিহাসিক উপন্তাস) ১২ ভূতপুর্ব “নবনূর” “ইস্লাম-প্রচারক” 

প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন । “আল-এসলাম” পত্রে মধ্যে 
মধ্যে ইহার প্রবন্ধ ও কাব্য প্রকাশিত হয়। গভর্ণমেণ্ট ইহার কয়েক 

থানি পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন । 

মিসেস আর, এস, হোসেন । ১২৪1]. কহট 15200519115 

5০1০০1, [40৮57 (51100112. 1২০90১ 0210012.. মতীচুর__-১ম 

খণ্ড । মুল্য দ* আনা পনবপ্রভ।”, ”মহিলা”, “নবনূব”, “অস্তঃপুর” প্রভৃতি 

মাসিক পত্রে ইহার কয়েকর্টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা 

ভাবায় হহার বেশ দক্ষত। আছে। 
মোভাম্মদ আসমত আলী গফর গাও পোঃ (ময়মনসিংহ )। ইনি 

একজন নবীন লেখক । “কল্প-কাহিনী” নামে ইহার এক খানি গ্রন্থ 

আছে। মূল্য 1%* আনা1। “কল্প-কাহিনী”তে «টি ছোট গল্প মুদ্রিত 

হইয়াছে । “ভারতীয় তাপস” ও পকল্প-কাহিলা ২য় ভাগ” 

নামে দ্ুই খানি গ্রন্থ শাপ্রই প্রকাশিত হইবে বলির! বিজ্ঞাপিত 

হইয়াছে। 

শেখ আহ্মদ্ সোহাহান। সুলতান পুর, সাতক্ষীর!, পো: খুলন]। 

ইনি একজন সুলেখক। ইহার রচিত প্রবন্ধা্ধি মাসিক পত্রে প্রকাশিত 

হইয়া থাকে। “কোহিনুর” পত্রেও “থেলাকৎ” নামে একটি সুন্দর প্রবন্ধ 

লিখিয়াছিলেন । 

মিজ্ঞা মোহান্দ ইউসফ আলী সবরেজিষ্রার মহাদেবপুর, (রাজ- 

সাহি )। জগ্বিখ্যাত পণ্ডিত এমাম গাজ্জালি (রহুঃ) মহোদয়ের লিখিত 



( ৬১৩৩ ) 

“কিমিয়া-সা দতের” সরল বঙ্গানুবাদ *“সৌভাগ্য-ম্পর্শ মণি” নামে খণ্ডে 

লিখিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন। দর্শন ভাগ ১২ এবাদৎ ভাগ ১।০ 

' ব্যবহার ১ম ভাগ ১২ ব্যবহার ২য় ভাগ ১২ ধ্বংশকর দোষ প্রদর্শন 
প্রথম ভাগ ১॥০ ধবংশকর শেষ ভাঁগ ১০ ছুগ্ধসরোবর 1০1 ইহার 

অধ্যবসায় অসাধারণ । পসোলতান” নামক সাগ্তাহিক পত্র প্রধানতঃ 

ইহারই চেষ্টা ষত়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। “সোলতানের” জন্য ইহার 
ত্যাগ স্বীকারও অসাধারণ। ইস্লাম মিশন স্থাপন! কল্পেও ইনি বহু 

চেষ্টা ও যত্ত করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রবীন লেখক । 

মৌলভী কাজী ইম্দাছুল হকৃ বিএন ১550. [1)51080001 0£ 501)0015? 

(0: 15101720762. 17000901017) 71510510511, ইনি ভূতপূর্বব 

“নবনূর” মাসিক পত্রে বহু মূল্যবান সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। “কোহিনূর” ও 

«আল-এসলাম* পত্রেও ইহার স্কচিস্তিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছে । উহার “আখিজল” নামে একখানি পদ্য গ্রাস্থ ও “মোস্লেম 

জগতে বিজ্ঞান-চর্চা” নামক একখানি গগ্ভচ গ্রন্থ আছে। এতভিয় 

অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছেন । প্মোস্লেম-জগতে 

বিজ্ঞান-চর্চা, ১৩১১ সালে "নবনূর* কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
ক্ষুদ্র সন্ভ পুস্তক | মূল্য ৬/০। 

মৌলভী একিন উদ্দিন আহম্মদ বি-এল। উকিল- জজকোট 

দিনাজপুর ৬৬. [নু 00011151% সাহেবেব 91006 15122 

অবলম্বনে “ইসলাম ধর্্মনীতি” নামক একখানি গ্রস্থ লিখিয়াছিলেন ; 

অধুনা এই গ্রন্থ আর পাওয়া] যার না। ভূতপুরর্ব “মিছির” ও “নবনূর* 
পত্রে ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি একজন 

চিন্তাশীল সুলেখক । ৰ | 

মৌলভী এক্রাম উদ্দিন আহ্মদ্ বিএ, নিবাস কুলিয়া গ্রাম, 



€( ১০১ ) 

বর্ধমান। সম্প্রতি মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট । “রবীন্দ্র প্রতিভা” 
নামক ইহার একথানি গ্রন্থ আছে। 

মৌলভী সৈরদ এমদাদ আলী। খিলগ, ঢাকা নিবাস পশ্চিমপাড় । 

ভূতপূর্্ব প্নবনূর” নামক মানসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। কয়েক 

বৎসর কাল “নবনূর” অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। 
“কোহিনূর” ও ঢাকার “প্রতিভ।” প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইহার 
কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হুইয়! থাকে । “ডালি” নামে ইহার 

একখানি কবিতা-গ্রস্থ আছে। এতগ্তিনন আরও কয়েকখানি পুস্তক 

বন্ত্স্থ রহিয়াছে। 

মৌলভী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী জোরারগঞ্জ স্কুল, 

ঞ্রোরা রগঞ্জ, চট্টগ্রাম। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন সুলেখক । “ইস্লামের 

স্বরূপ” । “রমজান” প্রভৃতি কয়েকটি উত্রুষ্ট সন্দভ “কোহিনুর” পত্রে 

প্রকাশিত হইয়াছে । প্ধন্মের কাহিনী” নামে ইহার একথানি ক্ষুদ্র গ্র 

আছে। পুস্তকথানি সর্বত্রই আদরণীয় হইয়াছে । ইনি এককালে 

“কোহিনুর” পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। উহার করেকখানি 
পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে । 

খুন্সী মোহাম্মদ এবার আামসারি--কুঢ়মন, বন্ধমান। ইনি একজন 
হুলেখক, “ইস্লাম প্রচারক”, “কোহিনূর”, “আল-এস্লামশ প্রভৃতি 

সাঁসিক পত্রে হহার বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হুইয়ছে। 

মৌলভী ওসমান আনপী নি এল, মুন্দেক বিষুপুর, বাকুড়া । 

হাফেজ সাহেব ॥* দেবলা (কাব্য) ॥* লালটাদ (প্রতিহাসিক 
কাব্য )॥*। হলি মাসিকপত্রের একজন সিদ্ধহস্ত লেখক । “হাফেজ” 

“নবনূর* “কোহিনুর” প্রভৃতি মাসিক পত্রে হঙ্তার ব্ছ প্রবাদ 

প্রকাশিত হুইয়াছে। ইনি একজন কবি। ৃ 



€ ১৩২ ) 

মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন বি গল, এম আর এ এস, উকিল, 

কলিকাতা ভাইকোর্ট, ৯নং ভাল্সি বাগান রোড, কলিকাতা । সার 

সাইয়দ আহম্মদের মৃত্যুপলক্ষে “অশ্রপ্ার” নামক একখানি কবিতা 

পুস্তক লিখিয়াছিলেন । তালিমে উদ্্দ, ১ম ও ২য় ভাগ সরল উর্দ শিক্ষা 

প্রভৃতি আরও কয়েকথানি উর্দ, শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক আছে। ইহার 

অধ্যবসায় ও সাধনাষ প্প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি” জন্ম লাভ 

করিরাছিল। ইনি একজন উৎসানি ব্যক্তি। প্রায় সকল সদনুষ্ঠানেই 
ইহার যোগ আছে। 

মুন্সী ওহাজ উদ্দিন আহম্মদ নোয়াখালী । “গো-বধে আপত্তি কেন ?” 
এই নামে ইনি একথানি পুস্তিকা! লিখিয়াছেন । পুস্তিকাখানি ১৩০৭ 

সালে প্রকাশিত হুইয়াছিল। 

মুন্সী কারকোবাদ পোষ্ট মাষ্টার বাজিৎপুর, মৈমনসিং। মহা শ্মশান 
(কাব্য) ২২ ্মশ্রুমালা ৮০1 ইনি একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ কৰি এবং 

.ক্থলেখক । ণ“নবনূবশ, “কোহিনুর”, ণবাসনা” প্রভৃতি বু মাসিক পত্রে 

ই্গার বু রচন! প্রকাশিত ভইয়াছে। অধুনা *আল-এসলাম” পত্রে 
ইহার কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

মুক্দী মোহাম্মদ কাজেম আলী। ডায়মণ্ড হারবারের ফৌজদারি 

আদালতের মোক্তার, ডায়মণ্ হারবার; (২৪ পরগণা )। পমানব- 

সুহৃদ বা চতুর্দশ নীতিরত্র” আন্ওয়ার সোহেলী নামক পারস্ত-মহু! কাব্যের 
বঙ্গানুবাদ । ১ম খণ্ড মুল্য ১।* € ১৩০৪ সালে প্রকাশিত ) আকার 

ডিমাই ৮ পেজি ২৫৫ পৃষ্ঠা। কবিতা গ্রন্থ-_-লেখকের ভাবা জ্ঞান 

অসাধারণ, 

মৌলভী মোহাম্মদ কে, টাদ। ঘোল!, সোদপুর (২৪ পরগণা )। - 

ইনি একজন বিশেষ শক্তিশালী লেখক । “প্রবাসী” “সুপ্রভাত”, “সঘনূর” 



(১০৩) 
“কোহিনুর” প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইহার বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । 

হর প্রবন্ধ বহুল তথ্যপূর্ণ। হ্হার একখানি গ্রন্থ "ব্রাহ্মমদিশন প্রেসে” 

মুদ্রিত হইতেছে । 

মুন্সী খোন্দকার গোলান আহম্মদ। জজ কোর্ট, বদ্ধমান। 

“এস্লামের প্রভাব ও ধর্মনীতি” (১৩১২ সাল ) মূল্য ॥* আন মাত্র । 

মুন্দী মোভাম্মদ গোলাম লতীফ । ঘেোপা, বশোহর। “ইস্লাম-প্রভা” 
€ ১৩১৫ সাল ) মূল্য ॥০ আনা মাত্র । 

মুন্সী মহম্মদ গে!লাম ভোসেন। বিনোদপুর, পোঃ যশোহর । 

“বগদেশীয় হিন্দু মুনলমান” নামক একখানি গবেষণ! পুর্ণ গ্রন্থ লিখিকাছেন। 

মূল্য ১২, দিলী আগ্রা ভ্রমণ ॥। ইহার লেখনী অবিশ্রান্ত ভাবে বহু 

এন্থ লিখিয়া ফেলিকাছে। ভুর্ভাগ্য ক্রমে অর্থাভাবে মুদ্রিত হইতে 

পারিতেছে না। ইনি একজন সুলেখক । | 
মুন্সী ছমির উদ্দীন আহমদ মোক্তার রংপুর। কাদেরিয়া প্রেস 

মোহান্মদীর ধর্ম৯-সোপান ১ম খণ্ড ৪০১ ২য় খণ্ড নমাজ ৪০১ ৩য় ও ঘর্থ 

থণ্ড রোজা ও জাকাত একত্র মূল্য %০ ৫ম খণ্ড হজ ৪০ প্রণয় 

সোপান (কবিতা )।* শিক্ষাসোপান ১ম, হর ও ৩র খণ্ড একত্র ।* এই 
পুস্তকগুলি এসলাম ধর্ম সম্বন্ধে লিখিত। শেষোক্ত খানি বর্ণশিক্ষা 

বিষয়ক । 

মুন্সী সেখ জামির উদ্দিন আহম্মদ গীঁড়াডোব নদীয়া । ইঈস্লামি 
বন্ততা। আসল বাঙ্গলা গজল ৮* ইস্লামের সত্যতা 1০ হজরত 

বর্ণাচার ইঞ্জিলের পেষ খবরি ৬/* হুভরত ইসাকে ৮* প্রভৃতি কতকগুলি 

ইস্লামি পুস্তক লিবিয়াছেন। 
মৌলভী জানে আলাম চৌধুরী ৮/০ 21807 & (০.১ ০1300550705, 

“সাধনার জর” নামক একখানি, উপন্যাস লিখিয়াছেন। মুল্য ॥০ আনা। 



€ ১৯৪ ) 

মৌলভী তমদ্ধক আহাম্মদ বি এ, 4১591. [99০6০ ০? 501)0015 

80: [10152756020 8:0002.0101751510815571, ইনি একজন 

সুলেখক। বছ সুচিন্তিত নিবন্ধ “নবনূর* পত্রে লিখিয়াছিলেন ! 
মৌলভী তসলিম উদ্দিন আহাম্মদ খান বাহার বি এল, উক্িল-__ 

মুন্দীপাড়া, রংপুর । “কোর-আনেশ্র বঙ্গান্ুবাদক। পনবনূর* পত্রে 

ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । “কোর-মানেশর বঙ্গানুবাদ 

কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । আমপারার বঙ্গানুবাদ ॥* তাবার 

কল্লাজি ॥*। 

মৌলভী মোহাম্মদ তৈমুর । মালদহ জ্ঞান বিকাশ” নামে ইনার 

একথানি স্কুলপাঠা পুস্তক আছে । পুস্তক খানি ৪র্থ ও ৫ম মানের জন্য 

অনুমোদিত । 

মৌলভী দৌলত আহম্মদ এম্কম্__দাহার। উকি, সোনাযুড়া-_ 
পোঃ (ত্রিপুরা )। মুকুর ॥* স্বপ্ন দৃম্ত 1৮* ককৃমা কালাই সরল 

ব্যাকরণ ৮%* নববোধ %* প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। 

অনারেবল নবাব মৌলভী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাছুব । 
জনিদার--ধনবাড়ী__€ ময়মনসিংহ 1১ মৌলুদ শরীফ ১২ ইদল-আজ ভা 
১২। 

মৌলবী কাজী নওয়াব উদ্দিন আহ মদ । ম্যারেজ রেজিষ্রার বাগের- 

হাঁট-_খুলন| । মহাত্মা! হজরত এমাম আবুহানীক! সাছেবের জীবন 

চরিত” নামে একথানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন । ১৩০৫ সালের পৌষ মাসে 
পুক্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবা প্রাঞ্জল মূল্য 1০ আন! মাত্র। 

লেখকের শক্তি আছে। প্পারসী শিক্ষা নামে ইহার, একখানি 

স্কুলপাঠ্য পুস্তক আছে। পুস্তক খানি ১ম ও ১য় আগে | সূল্য 

দুই ভাগ ॥* আনা মাত্র | 



€ ১০৫ ) 

মৌলভী নওসের আলী খান ইউসফজী। নিবাস পাকুল্লা, পোঃ 

জামার্কি-ময়মনসিং। সব ডিপুটি-_উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি চতুর্থ 
ংস্করণ মূল্য ১২ বঙ্গীয় মুসলমান মূল্য ।* (নুতন সংস্করণ ১) শৈশব-কুম্থম 

মূল্য ৮%* মোস্লেম জাতীয় সঙ্গীত /* দলিল রেজেষ্টরি শিক্ষা ।০ 

সাহিত্য-শিক্ষা। (যন্্রন্থ )। ইনি একজন উৎসাহী লেখক । “নভা- 

সমিতি'তেও যোগদ্দানে বিশেষ পট । মাসিক পত্রেও হার লেখা 

প্রকাশিত হইয়! থাকে । 

মৌলভী মোহাম্মদ নজিবর রহমন। হীতিকৃমৌল, পাবনা । 

“আনোয়ারা” নামে ইনি একখানি সামাজিক উপন্তাস লিখিয়াছেন। 

মূল্য ১২। পুস্তকথানির ভাষা ও লেখা অতি সুন্দর। এই একথানি 
পুস্তকেই গ্রস্থকারকে অমর করিয়াছে। আরও কয়েকথানি পুস্তক 

লিখিতেছেন। 

দেওয়ান নসিরুদ্দিন আহম্মদ, শিকারপুর গ্রাম, দুবলছাটা, রাজসাহী। 

উর্দাশিক্ষক ॥৮%* আরবী পড়া শিক্ষা %* হাসির তরঙ্গ 1/* সমাজ 

সকার %* পতিভস্তি ৮* বিদার % ইসলামি নামকরণ *%* পৃথিবীর 

ভবিষ্যৎ ও ইমাম মেহেদীর আবির্ভাব £* প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

মৌলভী মোহাম্মদ হুরল হক্ চৌধুরী জমিদার. উলানিয়া € বরিশাল ) 

“আকর্ষণ” নামে ইনি একথানি উপস্ভাদ লিখিয়াছেন। মূল্য ১।* টাকা । 

ইনি একজন নবীন লেখক । পুস্তক থানির আদর হইতেছে । 

মৌলভী মুরুলহোসেদ কাশিমপুরি, চকু লোকমান যিরজাবাড়ী, 

মাদল! পোঃ, বগুড়া । ইনি “হানিফ” নামক একথানি মাসিক 

পত্র কয়েক মাস সম্পাদন করিয়াছিলেন। “কোহিনুর” প্রত্থতি মাসিক 
পত্রে প্রবন্ধ লেখেন। ইনি একজন উৎসাহী লেখক। ৃ 

মৌলভী শেখ ফজলল করিম, লাহাবিয়। প্রিন্টিং ওষাকল, কাকিনা, 



(& ১০৬ ) 
রংপুর। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাপন স্থলেখক ও সকবি। 'প্বাননা” 
নামক মাসিকপত্র ইনি দক্ষতার সহিত প্রায় ছুই বৎসর কাল' 
পরিচালনা করিয়াছিলেন । “প্রচারক”, পনবনূর”, “কোহিনুর” প্রভৃতি 
বহু মাসিকপত্রে বহু নিবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে । দুঃখের বিষয়, 
ইনি কোন সভাসমিতিত্তে আদৌ যোগদান করেন না । নীরব.সাঁধনা 
হহার সর্বাপেক্ষা কাম্য । ইনি বনু মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ॥ 

১। মানসিংহ € এঁতিভাসিক চিত্র ) ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ /১০ ২ । তৃষ্॥ (কবিতা 

পুস্তক )০১০ ৩। মহষি হজরত এমাঁম রব্বানী মোজাদ্ধাদে আলকমানী 

(কদঃ )১%* ৪1 আফগানিস্থানের ইতিহাস 1৮০ ৫। মহষি খাজা মইন 

উদ্দীন চিন্তা (রহঃ) জীবনচরিত ৮* ৬। লায়লী মজনু ১২ ৭1 গাথা 

€(কবিত। গ্রন্থ) ॥* ৮ | পরিত্রাণ কাব্য হজরত মহল্মদ ( দং )এর পবিত্র 

জীবনী শ্ন্দর কবিতায় লিখিত ১২. ৯। হারুণ-অর-রশিদের গন্প. 

ছেলেদের জন্য উন্ৃষ্ট পুস্তক । 
নিক্ললিখিত গ্রন্থ কয়খানি প্রকাশিভ হইবে £-- 

প্রেমের স্মৃতি (দৃষগ্ভকাবা ) “কোহিনুর” পত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশিত, 
হইয়াছে । ত্রিশ্রোতা (কাব্য )। আল্-হারুণ খলিফ! হারুণ অর রশিদের 

বিস্তৃত জীবনী ভূতপূর্বব “ইসলাম প্রচারক” মাসিক পত্রে কিয়দংশ প্রকা- 

শিত হইয়াছিল । পথ ও পাথেয় । চিন্তার চাষ। সোণার বাতি । (ছেলে- 

দের জন্য ১। মোহাম্মৰ চরিত | উত্যাদি । 

মৌলভী ভাক্তার ফজলর রহমান খান । (1..1.5.) সিরাজগঞ্জ, 

পাবনা । ভূভপুর্বব “নবনূর” পত্রে ইঙ্গার কয়েকটি মূল্যবান সন্র্ভ- 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি একজন ন্ুলেখক। "খলিফাগণের 

শাসননীতি” গবেষণা পূর্ণ একটি উৎক্ষ্ট প্রবন্ধ পনবনূর” পত্রে প্রফাশিত' 

হইয়াছিল । ছূর্ডাগ্যক্রমে ইহার লেখনী এখন অচল। 



( ১*৭ ) 

তানারেবল মৌলভী এ, কে, ফজলেল হক এম্-এ, বি-এল ; উকিল-__ 
কলিকাতা হাইকোর্ট । ভূতপুর্ব ণ্ভারত সুহৃদ” নামক মাসিক 
পত্রের ইনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। প্ভারত-ম্রহৃদ” বরিশাল হইতে 

প্রকাশিত হইত । 

মৌলভী মতিয়র রহমান খান । নিবাস পারিল--ঢাকা। সম্প্রতি 

সেটিলমেন্ট কানন-গো, নোয়াখালী জেলা । ইনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন 

সুলেখক।  পনবনূর” পত্রে অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছিল। “কোহিনূর” পত্রেও ইহার প্রবন্ধ বাঁহির হইত। 

মুন্সী মোজাম্মেল হক। শাস্তিপুর, নদীয়!। প্লহরী” নামক 

কবিতা প্রকাশিনী মাসিকপত্রিকা এক বৎসর চালাইয়াছিলেন। 

ইনি 'একজন প্রাচীন স্থুলেখক এবং শ্লকবি। ইহার গ্রন্থাদি_-হজরত 

মোহাম্মদ ( পদ্ছ-গ্রন্থ-_তৃতীয় সংস্করণ ) ১২ শাঁহনামা ১1৮০ ফেরদৌসী 

চরিত ॥০ মহধি মন্সুর ৪০ অপুর্ব দর্শন ( কাব্য ) ॥* কুম্মাঞ্জলী ( খগ্ড- 

কাবা )।* প্রেমহার ॥* তাপস কাহিনী ॥* মৌলানা পরিচয় ৩০ ইস্ল!ম 

সঙ্গীত %* আল্লার শতকন্ম /০ | এতদ্ঘিন-_শিশুরঞীন বর্ণ শিক্ষা /০ পত্র- 

দলিল লিখন শিক্ষা %*০ সৎ শিক্ষা ৮%” সাহিত্য শিক্ষা ৬০ পছা শিক্ষা ১ম 

ভাগ %* ও ২য় ভাগ ।০ সরল বাঙ্গালা শিক্ষা /* ধারাপাত কিগারগার্টেন 

সঙ্গত / প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক আছে । “নবনূর”, "কোহি- 
নূর”, মিহির” প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইহার বন্থ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইনি কততক সময় “মোসলেম্ হিতৈষী” নামক গভর্ণমেণ্ট পৃষ্ঠপোধিত সান্তা- 
হিক পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন স্থলেখক 

এবং স্কবি। 

মৌলভী মোহাম্মদ মোজান্মেল হক্ বি-এ। বাপ্তা তালুকদার বাড়ী, 

ভোলা, বরিশাল। ইনি একজন স্লেখক। জাতীয় মঙ্গল” 
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'লামে একখানি উদ্দীপলাময়ী জাতীয় কাব্য রচন। করিয়াছেন। 

“কোহিনূর” পত্রে ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা! প্রকাশিত হইয়াছে । 
'প্জাতীয় মঙ্গলের” মুল্য বিলাতি বাধা ॥%* আবাধা 1%* ছয় আন! মাত্র । 

“বজীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতিস্র ইনি সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
কিত্ত এই সমিতির অস্থিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে । 

স্থফি মধু মিঞা ওরফে মুন্সী ময়েজ উদ্দিন আহম্মদ-ব্যাতোড়, 

ছাওড়া। শাস্তিকর্তী বা হজরত মোহাম্মদ ১ম খণ্ড ১২ এ ২য় 

থণ্ড ১২ মধু সঙ্গীত” তুরফের ইতিহাস *%* ইস্লাম %*। ইনি 

“প্রচারক” নামে একখানি মাসিকপত্র কয়েক বৎসর পরিচালন! 

-করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইনি মুসলমান ধর্মপ্রচার কার্যে ব্রতী 

আছেন । 

মৌলভী মোহাম্মদ মনিরজ্জমান ইস্লামাবাদী। “মোহাম্মদী” 

আফিস, ২৯ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা । গ্রন্থাদি £- 

১। ভারতে মুসলমান সভ্যতা ১২. (১৩২০ সাল) ২। ভূগোল শাস্ত্রে 

মুসলমান %* ৩। খগোল শাস্ত্রে যুদলমান 1০ ৪1 তুরফ্কের সোলতান ॥* 

(১৩০৮ সাল) ৫1 কনগ্ান্টিনোপল 1%* ৬। খাজ! নেঙ্গামুন্দীন 

আওলিয়। (১৩২৩) ॥* ৭1 শেখ সেনৌসী %*। মৌলভী লাহে ভূতপুর্বব 

“সোলতান” নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসর 

দক্ষতার সহিত “লোলতান” পরিচালিত হুইয়াছিল। আল-এসলাম 

“নামক মাসিক পত্রের ইনি সহযোগী সম্পাদদক। অনেকগুলি মুল্যবান 

প্রবন্ধ উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতার “ষোহান্মাদী।” 
.নামক প্রতিষ্ঠাপন্ন সাপ্তাহিক পত্রের সংশ্রবে আছেন। 

মুন্দী মোহম্মদ মেছের উল্লা হোসেন। সিরাজগঞ্জ (পাবনা) 

'ইপ্লামি বকৃতামাল! ৩/* বাল্য বিবাহের বিষমন্ন ফল ৩০ প্লোক- 
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মালা ৩০ উপদেশমালা1 *%*০ নবরদ্বমালা1 ৮০ ্ সমাজচিত্র ।* মানব-- 

জীবনের কর্তব্য 1৮০ প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। 

পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দিন আভম্মদ মাশহাদি। নিবাস চারান গ্রাম, 

পোঃ রতনগঞ্জ, ময়মনসিংহ ৷ ইনি দিলঘ্য়ার জমিদার বাড়ীতেও অবস্থিতি 

করেন! ইনি মুনলমান সমাজের একজন প্রবীণ সাহিত্যিক। বঙ্গভাষার 

একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন স্রলেখক। ভাষাজ্ঞান 'অসাধারণ। প্প্রবন্ধ- 

কৌমুদি” “অগ্নি কুকুট” প্রভৃতি পুস্তকগুলি ইনি লিখিয়াছেন। “ফক্কির 

আবদুল্ল/ বিন এসমাউল অল কোরেশী অল হিন্দি* এই ছদ্মনামে পুস্তক- 

ধলি লিখিত হইয়াছিল। এততিনন সৈয়দ জামাল অল দিন অল আফগানীর 

্গীবন চরিত অবলম্বন করিয়া “সমাজ ও সংস্কারক” নানে ১২৯৬ 

বঙ্গান্দ একথানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকখানি প্রকাশিত 

হইবাব পর গভর্ণমেণ্ট উহ জব করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি ডিমাই 

* পেজি সাইজে ১০৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল । মুল্য ছিল 7৮" । এখন 

এই পুস্তক পাইবার ও দেখিবার স্থষোগ নাই। এজন্য আলোচনা 

কবাবও স্থবিধ। নাই । ইনি মুসলমান সম্প্রদায়ের হিতের জন্ত নান! বিষয়' 

পুর্ণ “সিদ্ধান্ত পঞ্জকা” নামক একখানি পঞ্জিকা ১৯০৮ সাল হইতে প্রচার" 

করিয়াছিলেন । এই পঞ্জিকাখানি কয়েকবৎসর মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল 

ইচার আর একখানি গ্রন্থের নাম প্ল্ুরিয়া বি্য়”। এই গ্রন্থথানি 

সম্প্রতি শেখ আবদর রহিম সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। “প্রচারক” 

নামক মাসিকপত্রেও ইহার লেখ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

মৌলভী সেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ। দলগ্রাম, তুষভাগার 

(রংপুর )। সচিত্র আরবজাতির ইতিহাস ১ম খণ্ড মূল্য ১৭ সচিত্র 

আরবজাতির ইতিহাস ২য় খণ্ড মূল্য ১৪০ সচিত্র আরবজাতির ইতিহাস ৩ 

থশ্ড মূল্য ১০। নিক্ললিখিত গ্রহথগুলি যন ত্স্থ ঃ-_ইস্লাম প্রচারের ইতিহাস 



৬১১০ ) 

আরনল্ড সাহেবের [১1520071006 01 15197 এর বঙ্গানুবাদ, জীবহৃত্যা ও 

গোকোরবানী, মহাত্মা সার সৈয়দের সুবুহতৎ জীবনী । 

মুম্দী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ্ ১নং ডাক্তার করম হোসেন 

লেন, কড়েয়া কলিকাতা । ইনি একজন প্রবীণ মুসলমান সাহিত্যিক । 

পইস্লাম প্রচারক” নামক একখানি ধর্ম বিষয়ক ম।সিক পত্র ইনি সম্পাদন 

করিতেন । সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল পত্রিক খানি উঠিয়া গিয়াছে । 

ভূতপুর্বব “নুধাকর” পত্রের ইনি জন্মদাতা ও সম্পাদক ছিলেন। “সোলতান” 

পত্রও ইনিই প্রথম সম্পাদন করেন। মুন্সী শেখ আবদর রহিম সাহেবের 

সহিত মিলিয়া-মিসিয়। ইনি এককালে বেশ নাহিত্য-চর্চা করিতেন। ইহার 

অনেকগুলি পুস্তক আছে। শ্রীপতুরক্ষ যুদ্ধ ১ম ও ২য় ভাগ। ১ম ভাগ 

১1০ ২য় ভাগ--১।* কুষক বন্ধ জোবেদ। খাতুনে /* রোজ লানচ৷ /০ 

আমীর জানের ঘরকন1./* বিপাতি মুসলমান ৬২ হক নছিহৎ /* উপদেশ 

রদ্বাবলী ৬২ প্রশ্থতি। 

মুন্সী মোহাম্মদ লুৎফর রহমান । মুন্সিগঞ্জ পোঃ, নদীয়া । “প্রকাশ* 

একখানি পঞ্গ্রন্থ খণ্ড কবিতার পুর্ণ। মুল্য 1 আনা মাত্র । 
(লেখকের আর কয়েকথানি পুস্তক শীত্রই প্রকাশিত হইবে। ইনি একজন 

নবীন-লেখক। 

মৌলভী ঠ্মাহান্মদ বদরুদ্দোজ| চৌধুরী রামু, চট্টগ্রাম । ধদরুল- 
মসায়েল (ব্যবস্থাশাস্ত্র ) ১ম খণ্ড 0০৭ বদরুল-ইস্লান %১০ বদরুল 

মর়ারেফ /৫ বদরুল "আনওয়ার /১* মহর্ব মন্স্র 1০ শতোপদেশ 

*১০ প্রার্থনা /১০ নমাঞ্জ ৮%* দোওয়1%০ 1 কোরাণ, হার্দিস এবং 

ন্তান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে তিনি এইগুলি অনুবার্দ করিয়াছেন। 
সৈয়দ শরাফত আলী ৪1১১ ছকু খানসানার লেন, কলিকাতা । 

“হজরত মোহাঁন্মৰের বিস্কৃত জীবনী ও ধরন্ম্বোপদেশ” নামক একথানি 
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গ্রন্থ লিখিয়! বশম্বী হইয়াছেন। গ্রন্থথানি ডিমাই ৮. পেঙ্জি প্রায় ৪৫০ 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুল্য ৩২ টাক।। বেঙ্গল গভর্থমেণ্ট গ্রস্থকারকে 

উৎসাহ করিতেছেন । গ্রস্থখানি উচ্চ ইংরাজী স্কুল সমূহের পারিতোধিক 

পুস্তকরূপে গণ্য হইয়াছে । | 

মৌলভী মোহাম্মদ 'শহিচুল্লা এম-এ, বি-এল। উকিল--বসিরহাট, 
(২৪ পরগণ| ) বঙ্গসাহিত্যের উনি একজন একনিষ্ঠ সেবক । ইহার 
বু নিবন্ধ “কোহিনূর” ও “আল-এসলাম” পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে । উভয় পত্রের সহিতই ইহার বিশেষ সংশ্রব আছে। ইংরাজী, 

বাঙ্গাল, সংস্কত, আরবি, পারশি, উদ্দ, এবং পালি প্রভৃতি বহু-ভাষায় 

উহার বেশ দখল আছে। | 
মুন্দী সাজ্জাদ করিম জয়সিংহ চক গ্রাম পোঃ আডন্দি (হুগলী ) 

“মাজ্জাদা বা যোগাসন”, “মস্নবী মের” ছায়। অলসনে গছ্যে ও পছ্যে 

লিখিত মূল্য ॥* আনা “আয়েশ?” ও ফুলেরমালা” নামে ইহার আরও 

দুইথানি গ্রন্থ আছে। ইনি একজন নুলেখক | 

শেখ হবিবর রহমান নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি লিখিয়াছেন। পারিজাত 
( কবিত। গ্রন্থ )॥* আবে-হায়াৎ।%” চেতনা ।* পরীর কাহিনী 1%০। 

নিপ্ললিখিত গ্রন্থগুলি যন্ত্রন্ক রহিয়াছে £-- নিয়ামত (গন্প পুস্তক) %* 

বাশরী (কবিতাবলী ) ১২ কোহিনূর (কাব্য ) ১২ “আল-এসলাম” 
পত্রে প্রবন্ধাদি লেখেন । 

মৌলভী মোহাম্মদ হাফিজল হাসান। ৪২নং মেটকাফ ট্রীট, 
কলিকাতা। “সচিত্র আরব-ইতিবুত্ত” ৬২ থানি সুন্দর মানচিত্র ও 

হাঁফটোন চিত্রে সুশোভিত মূল্য ২২ টাকা । একথানি মূল্যবান গ্রন্থ 
আরব দেশের বিস্তৃত ইতিহাস। “ইবন .বততার ভারত ভ্রমণ” 

সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রবাসী” ও “কোহিনুর” পত্রে লিখিয়াছেন। সচিত্র 
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স্ধাকর পঞ্জিকা নামে একখানি পঞ্জিকা ১৩১৭ সালে প্রকাশ 

করিষাছিলেন। পঞ্জিকাথানি বহু তথ্যপূর্ণ এবং মুসলমান সমাজের 

বিশেষ আদরণীয় হইক়্াছিল। হুর্ভাগ্যক্রমে পঞ্জিকাখানি এক বৎসর ভিন্ন 
আর প্রকাশিত হয় নাই। ইনি একজন উৎসাহী স্ুলেখক । 

(এই বিবরণ সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমরা আমাদের মুসলমান 

ভ্রাত্বগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি । বিবরণে বন্ধুবর, বঙ্গভাষার 

একনিষ্ঠ সাধক মৌলভী রোৌশন্ আলি চৌধুরী মহাশয়ের নাম নাই? 
“কোহিনুর” সম্পাদক রূপে ও সাহিত্যচচ্চায় ইনি দেহপাত্ত করিতেছেন। 

সাহিত্যপঞ্জিক! সম্পাদক ) 



জ্বী অক্্যাম্ত 

বাদ পত্র 

( ৮রামগতি স্যায়রত্ব মহাশয়ের “বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গাল। সাহিত্য 

বিষয়ক প্রস্তাব” হইতে অনুম্ত্যন্ুসারে গুভীত ) 

১৮১৬ বেঙ্গল গেজেট ১. গঙ্গাধর ভট্রাচার্ধ্য ; ইহাই বাজলা। 

ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র । 

১৮১৮ সমাচার-দর্পণ ... পাদরা জন ক্লার্ক মার্শমান | 

১৮১৯ ২৩শে মে, সংবাদ কৌমুদী__ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাম. 

মোহন রায়। 

১৮২১ সমাচার চনক্দ্রিক , ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইহ। সপ্তাহে 

ছুহ বার প্রকাশিত হইত । সাহেব 

মহলে ইহা কলকাতার $70)55 

নামে খাত ছিল। ইহা পরে 

দৈনিকের সহিত মিলিত হয়। 

১৮১৩ তিমির-নাশক »**. কৃষ্ণমোহন দাস। 

১৮২৫ বঙগদূত ২০০৪160০516 এর দওরাঁন নীলরতন 

হালদার ৯৮৩৯ সালে বন্ধ হয়। 

১২৩৭ সংবাদ স্থধাকর ১১... প্রেমগাদ রার । 

১২৩৭ (১৮৩) সংব্ধদ্ প্রভাকর-_১) ঈশ্বরচন্দ্র শুপ্ত, (২) রামচন্দ্র গুপ্ত 

(৩) গোপালচক্র মুখোপাধ্যার ॥ ইহা 

প্রথমে সপ্তাহিক ছিল»পরে দৈনিক: 

হয়। 



৯২৩৮ 

১৮৩৯ 

১৮৩২ 

১৯২৩৮ 

১৮৩৫ 

অন্ুবাদিক। 

সভারাজেন্্র 

সুখকর 

জ্ঞানান্বেষণ 

রত্বাকর 

সার সংগ্রহ 

রতাবলী 

বাদ রত্বাকর 

সত্যবাদী 
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ইহা চ২51০79০7 নামক তৎকালীন 

ইংরেজি পত্রের বঙ্গানুবাদ । 

মৌলবা আলি মোল্লা। ইহ! 

পারস্ত ও বাঙ্গলা ভাষায় বাহির 

হইত । 

অপ্রকাশিত । 

হিন্দু কলেজের ছাত্র রসিককৃষ্ণ 

মল্লিক ও দক্ষিণার্ন মুখো- 

পাধ্যার ইহ! ইংরেজি ও বালা 

ভাষাম্ম নয় বৎসর সামাজিক ও 

বাজনৈতিক বিষয়ের আলোচন! 

করে। 

ব্রজমোহন সিংহ, ১ বংসর চলিয়াছিল। 

বেণীমাধব দে, ১ বৎসর চলিয়াছিল, 

ইহাতে বাঙ্গল! সংবাদ পত্রের সার 

সন্কলিত থাকিত।. 

জগন্নাথ মল্লিক, ৪ বৎসর চলিয়াছিল । 

রাধানাথ পাল। 

অপ্রকাশিত ইং-বঙ্গ ৷ 

১২৪২ (১৮৩৫) সংবাদ পুর্ণচন্দ্োদয়--€১) হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় €২ 

বৎসর) €২) উদুয়চরণ আটঢ্য (২) 

অদ্বৈতচরণ আল্য ১৮৭৩ খুঃ পর্য্যন্ত 

(৪) গোবিন্দচরণ আট্য প্রথমে 

পাক্ষিক । ১২৪৮ বঙ্গাবে সপ্তাহে 



১২৪৩ (১৮৫৩) সংবাদ স্ধাসিন্ধু *. 

১৮৩৭ দিবাকর 

€ ১১৫ ) 

৩ বার প্রকাশিত হইত। ১২৫২ 

বঙ্গাবে দৈনিক হয়। এই সংবাদ 
পত্রে তৎকালীন সাহিত্য ও রাজ- 

নীতি বিষয়ের আলোচন। হইত । 

কালীশঙ্কর দত্ত। ১ বৎসর চলে। 

গঙ্গাচরণ বসু । 

১২৪৪ (১৮৩৮) সংবাদ. সৌদামিনী--কালীচরণ দত্ত ইং-বঙ্গ। 

১২৪৪ (১৮৩৮) সংবাদ-গুণাকর--হিন্ুকলের ছাত্র গিরিশচন্দ্র বন্। 

১২৪৫ (১৮৩৮) ংবাদ-মৃত্যুঞ্জয় .*. পার্বতীচরণ দাঁদ ইহার প্রায় সকল 

ংশই পন্ভে লিখিত হইত । 

১২৪৫ (১৯৮৩৮) সংবাদ-অরুণোদয়--রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যার ছয় মাস 

১২৪৫ (১৮৩৯১ রসরাজ 

অরণোদয় 

১৮৩৯ বঙ্গদৃত 

ট$ 

মাত্র চলিয়াছিল। 

পাজনারায়ণ সেন ও গৌরীশঙ্কর ভষ্া- 

চারধ্য ইহা সপ্তাহে ছুই বার বাহির 

হইত। ভোলানাথ সেন এই পত্রের 

প্রতিষ্ঠাতা । ইহা ১৮৫৬ সাল পধ্যস্ত 

চলিয়াছিল। “রসরাজ' অনেক দিন 

“প্রভাকরের' সহিত অশ্লীল কবিতা 

যুদ্ধে নিরত ছিল। ইহার ছুই জন 
সম্পাদককেই কারাবাস ভোগ 

করিতে হইয়াছিল। 
রেভারেও লালবিহারী দে। 

রাজনারায়ণ সেন।, প্রতি রবিধারে 

প্রকাশিত হইত । 



€( ১১৬ ) 

১২৪৫ (১৮৩৯) সংধাদ-ভাস্কর ... (১) শ্রীনাথ রায় (২) গৌরীশঙহ্কর 
ভষ্টাপার্ধ্য, তে) ক্ষেত্রমোহন বিষ্ঞারত্ব 

ভট্টাচার্য ইহা] সপ্তাহে ৩ বার 

করিয়া বাহির হইত । 

১৮৪০ ১লা! জুলাই [36101] (0৮651710617 08826006 (১) জন ক্লক 

মাশম্যান (২) 3. 1২০101050 

(৩) রামরুষ্জ মুখোপাধ্যায় (৪) 

চন্দ্রনাথ বঙ্গ, ইং | 

১২৪৭ মুর্শিদাবাদ পত্রিকা! রাঁজ। কৃষ্ণনাঁথ পায় তাহার প্রজাগণের 

উন্নতির জন্য উহ! বাহিৰব করেন। 

মফঃম্বলের ইহাই প্রথম সংবাদপত্র । 

১২৪৫ (১৮০) জ্ঞানদীপিকা! ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 

১৮৪* সংবাদ স্থজনরঞ্জন গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ব, ইভ সপ্তাহে দুইবার 

করিরা বাহির হইত । “রসরাজের? 

কুৎসা হইতে জনসাধারণকে বীচা- 

ইবার জন্য ইভাঁর অবতারণা ।. 

১২৪৯ ভা রতবন্ধু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় । 

১৮৪১ নিশাকর নীলকমল দাস। 

১৮৪৯ 0270521 50601212শারামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাদ মিত্র । 

ইং-বঙ্গ। অত্যধিক ব্যয় ভওয়ায় 

ইহ দুই বৎসর গারে উঠিয়া যায়। 

১২৪৯ ভূঙ্গদৃত ১... নীলকমল দাঁস। 

১৮৪৪ রাজরাণী ,১, গঙ্গানারায়ণ বন্্ | 

১৮৪৪ সরোবর-সরোজিনী ... অপ্রকাশিত। 



৯১৮৪৩ 

১৮৪৬ 

১৮৮5১ 

১৮১৩ 

১৮৪৭ 

১৮৪৭ 

১৮৪৭ 

১৮৪৭ 

১৮৪৭ 

ছ্ঞানদদ]পক 

মাত 

জ্ঞানদপণ 

পাষগুগীড়ন 

িন্দুবন্ধু 

রঙ্গপুর নার্ভীব 

আকেলওুড়ম 

দিগ্বিজয় 

কাব্যরত্বাকর 

১২৫৩ (১৮৪৭) জ্ঞানরঞজজন 

১৮৪৭ 

৯৮৪৭ 

১৯৮৪৭ 

১৯৮৮৮ 

১৮৪৮ 

৯৮৪৮ 

সাধুরঞ্জন 

মনোরঞ্জন 

সুজন বন্ধু 

জ্ঞানরত্বাককর 
ংবাধ দিনমণি 

রডুবর্ষণ 

১১৭ 9) 

মৌলবী আলি, ইং-বঙ্গ-হিন্দী-পারসী | 

অপ্রকাশিত । 

উমাকাস্ত ভট্টাচার্য | 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাচড়াপাড়ার সভার 

মুখপত্র । 

উমাচরণ ভদ্র । ইহ! খুষ্ট ধর্মের বিপক্ষা- 

চরণে নিযুক্ত ছিল। 

নীলরত্ব মুখোপাধ্যায় । রঙগপুরের জমী- 

দার কালীশচন্র রায় মহাশরের 

আন্ুুকুল্যে প্রকাশিত হইত। 

ব্রজনাথ, ইং-বঙ্গ । “ভাস্করের' বিরুদ্ধে 

এবং “প্রভাকরের” পক্ষে লিখিত 

হইত । ইহার পরমাযু ৪ মাস। 

্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় । 

উমাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গই ইহার 

উদ্দেগ্য । ইহা সপ্তাহে দুইবার করিয়! 

বাহির হইত। 

চৈতন্তচরণ অধিকারী, ইং-বঙ্গ | : 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 

গোপালচন্ত্র দে। 

নবীনচন্ত্র দে। 

বিশ্বস্তর ঘোষ । 

গোপালচন্দত্র দে। 

ম!ধবচন্দ্র ঘোষ (ভবানীপুর )। 



১০৩৮ 

১৮৪৮ 

৯৮৪৮ 

৯৮৪৮ 

১৮৪৮ 

১২৫৩৬ 

১২৫৬ 

১৯৫৬ 

১৮৪৯ 

১৮৪৭ 

৯৮৪৯ 

১৮৪৯ 

১৮৪৯ 

১৮৪৯ 

৯৮৫৩ 

১৮৫৩ 

১৮৫৩ 

€ 
ংবাদ রসপাগর 

জ্ঞানচন্দ্রোদয় 

ংবাদ অরুণোনয় 

তৃঙ্গদূত 

বারাণসা চন্দছ্রোদয় 

রসমুর্দগর 

রসরাজ 

(১৮৪৯ ) মহাজন দর্পণ-_জন্নকালী বনু 

সত্যধন্ম 

কাশিক? 

ভৈরবদগ্ 

স্থজনবন্ধু 

কৌস্তভকি রণ 

জ্ঞানচন্দ্রোদয় 

সর্বশুভকরা 

সত্যপ্রদীপ 

বাদসধাংশ 

১৮৮) 

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় থিদ্িরপুব । 

রাধানাথ বস্থু। 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

অপ্রকাশিত । 

উমাকাস্ত ভট্টরাচাধ্য ২ খংসর চলে । 

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

অপ্রকাশিত । 

বাঙ্গলায় বাণিজ্য- 

ব্ষয়ক প্রথম পত্র 1 

অপ্রকাশিত । 

গোবিন্দচন্ত্র দে, কর্তীভজ্ঞা সম্প্র- 

দায়ের পত্র। প্রথম সংখ্যার 

অধিক বাহির হয় নাই। 

উমাকান্ত ভট্টাচার্য । বারাণসী হইতে 

প্রকাশিত। রসমুদ্গরের সহিত 

ইহার তুমুল যুদ্ধ চলিত । 

নবীনচন্দ্র দে। 

মছেশচন্দ্র ঘোষ । 

অপ্রকাশিত । 

মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, 

চলিয়াছিল। 

1১: /হন্বিকক 

পাদরী কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায়, এক- 
বৎসর চলে। টু 

১ বৎসর 



১৮৫০ 

১৭৫০ 

১৮৫১ 

১৮৫৯ 

৯২৫৮ 

১৮৫৮ 

১২৫৮ 

১৮৬৭ 

( ১১৯ ) 

বদ্ধমান চন্দ্রোদয় ... রামতারণ ভট্টাচার্য এক নতনর চলিয়া- 

ছিল ' 

ব্দ্ধমাননংবাদ .... বর্ধমান রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকা- 

শিত। 

জ্ঞানোদয় -** কোননগর নিবাসী চন্দ্রশেখর | 

জ্ঞানদর্শন ... স্রীপতি মুখোপাধ্যায় বারাণসীধাম 
হইতে ১ বৎসর চলে, ইভা লিখো- 

গ্রাফিক প্রেস হইতে মুদ্রিত হইত। 

স্ধাবর্ষণ-_-টৈনিক বাঙ্গাল! ভাবার বাণিজ্য বিষয়ক পত্র। 

মনো বপন ১. গোপালচজ্জ্র রাঁয়। 

বঙ্গ বিদ্যা ... প্রকাশক অপ্রকাশিত । 

এডুকেশন গেজেট ... (১) সি, ম্মিথ, (২) প্যারীচরণ সরকার, 

(১৮৬৭ পর্যযস্ত ) (৩) ভূদেব মুখো- 

পাধ্যায় ৫ ১৮৬৭--)। 

রসরত্বাকর ... যতুনাথ পাল । 

রসমুদগর ১.০ ক্ষত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বদ্ধমান জ্ঞান প্রদ্দাক়িণী__বদ্ধমান মহারাজের ব্রে প্রকাশিত । 

সর্বশুভকবী ... মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার ৷ 

জ্ঞানোদয় ১... চন্দ্রশেথর মুখোপাধ্যার । 

সোম প্রকাশ ১. (১) দ্বারকানাথ বিদ্ভাভৃষণ, € ১৮৫৮- 
৯ 

১৮৮৬ ) (২) কৈলাসচন্দ্র বিদ্ভাভূষণ। 

কাশীবার্তী প্রকাশিক।-_কাশীদাস মিত্র । 

অযৃতবাজার পত্রিকা... শিশিরকুমার ঘোষ, ঘশোহরের অস্তঃ- 



€ ১২০৭ ) 

পাতী অমুতবাজার নামক গ্রাম 

হইতে এই সপ্তাহিক পত্রিকা বাহির 
হয়। প্রথমতঃ কেবল বঙ্গভাষার পরে 

বাগবাজার হইতে ইংরাজী বাঙ্গলা 

উভয় ভাষায় বাহির হযর়। ১৮৭৮ 

থুঃ কেবল ইংরাজীতে বাতির হয়। 

এক্ষণে প্রাত্যহিক । 

১২৬৭ ঢাকাপ্রকাশ ১. ০১)কষ্চন্দ্র মজুমদার (২) গোবিন্দপ্রসাদ 

রায় ৩) গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী । 

১২৭০ সচিত্র ভারত সংবাদ... শরামপুর হইতে প্রকাশিত, পোক্ষিক)। 

১৮৬৯ অবলাবান্ধব ১. দ্বারকানাথ গরঙ্গোপাধ্যার ইহ ফরিদপুর 

জেলা! লোনসিংহ নামক গ্রাম হইতে 

পক্ষাস্তে নাছির হইত । তৎপরে 

কলিকাতায় আসিয়া পাচ দৎসরের 

পর বন্ধ হয়! যায়। 

১৮৭* (১৭৯৩ শক) সাহিত্য নুকুর--অপ্রকাশিত। 

১২৭১ হিন্দুহিতৈষী ১... (১) কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১২৭১-৮৪) 

(২) আনন্দচন্জ্র সেনগুগু ঢাকা হইতে 

হিন্দুধম্ম রক্ষিণা সভার মুখপত্ররূপ 

প্রকাশিত হইত। 

১২৭২ হিন্দুরঞ্জিক! ১১ অপ্রকাশিত। 

১২৭৪ অবোধবন্ধু ... অশপ্রকাশিত। 

১৮৭৬ শ্রীহক্রপ্রকাশ ১১১. অপ্রকাশিত । 

১৮৭৮ আনন্ববাজার পত্রিকা--হেমস্তকুমার ঘোষ। লড লিটনের 



১৯৬ 

১২৭৭ 

১২৭৭ 

১২৮০ 

১৭৮২ 

১২৮৪ 

১২৮৫ 

সারত্যত পত্র 

বঙ্গবন্ধু 

সাহিত্য-মঞ্জ রী 

সাধারণা 

ভারতমিহির 

বদ্ধমান সঞীবনী 

নববিভাকর 

১২৮৮ (১৮৮১) বঙগবাসা 

১২৮৮ (১৮৮১) সুরভি 

১২৮৯ লর্ভীবনী 

১২১ ) 

মুদ্রাযন্ত্রপ্রতিষেধ-বিধি প্রচলিত 

হইলে এই পত্র অমুতবাজারের স্থান 

অধিকার করে । 

(১) রাসাখহারী দাস (২) উমেশচন্দ্র 
বন্ু, ঢাকা হইতে প্রকাশিত । 

গ]শ্িক | 

পাক্ষিক | 

'অক্ষয়চন্্র সরকার । 

আনাথবন্ধু গুহ ময়মনসিংহ হইতে এই 

পত্র প্রকাশিত হয়। 

অপ্রকাশিত | 

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যার ইহা]? শেষে 

সাধারণার সহিত সম্মিলিত হইয়া 

ঘায়। 

“বাগেন্দ্রচন্দ্র বন, কুষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 

যোগেন্দ্রনাগ বস্তু । 

জ্ঞানেন্্রলাল রাক্সের “পতাকা? 

যোগ দিয়া ইহা “ম্থরতি ও পতাকা, 

নামে পরে বাছির হয়। অতঃপর 

উভয়ের লোপে হিতবাদীর' 

চান্স । 

(১) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২) কঝঃ- 

কুমার মিত্র তে) শিবলাধ শান্ধী। 



১৮৮৩ বন্ধু 

১২৯০ (১৮৮৩) সময় 

১২০২ 

১২০৭ 

সইতে ও 

১৩৩৩ 

"১০৩৩ 

১৯৩১৯ 

বঙ্গ বন্ধু 

বঙ্গনিবাসী 

ভিতবাদা 

বরিশাল হিটৈধী, 

বিক্রমপুর 

ভিতৈষা 

চারুমিহির 

উদ্বোধন 

সুরভি 

১২২ 9) 

পাক্ষিক | 

জ্ঞানেন্্রলাথ দাস। 

বরদাচরণ বন্থু, ঢাকা হইতে প্রকাশিত । 

£১) মহেশ5ন্্র পাল (২) উপেন্দ্রকুষ্জ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ত) ব্যোমকেশ মুস্তদী 

(৪) কাঁলীপ্রসন্ন কাব্াযবিশারদ (৫) 

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় পরে “সচিত্র 

ভারত সংবাদ” ব্গনিবাসপীর সভিত 

মিলিত হইয়া যায় । 

পাক্ষিক। 

(১) কষ্ণকমল ভট্টাচার্য । (১) ষজ্ঞেশ্বর 

বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ে) প্রমথনাথ মিত্র । 

(৪) কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ (৫) 

পাচকড়ি বন্দোপাধ্যার । 

অপ্রকাশিত । 

লৌহজঙ্গ গ্রাম হইতে বাবু রাধা- 
বিনোদ পাল চৌধুরী দ্বার বিক্রম- 
পুরের মুখপত্র স্বরূপ প্রকাশিত 

হইত। পরে কলিকাকাঁতা হইতে 

প্রকাশিত হয় । 

কালীচরণ মিত্র । 

অপ্রকাশিত। 

রামকষ্চ মিশন ( তরিগুণাতীতানন্দ )।. 

পাক্ষিক । 
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১১৩ ) 

ফাক্সন সচিত্র সাপ্তাহিক স্বরাজ- -অপ্রকাশিত ৷ 

স্বদেশ 

লিখিত ভইল। 

অনকাশ রঞ্জিকা 

অপূর্ব পধ্যক্ৎ 

আলে?ক 

আধ্যদপণ 

'আধ্যনম্ুহাদ 

অধ্যোদয় 

কান্দী পত্রিক। 

কবি 

কাব্য প্রকাশ 

কালভৈরব 

কাণ্াপুর-নিবাসী 
কুমারী পত্রিক' 

কুশদহ 

গরিব 

থম প্রকাশের সময় আমর। 

তরাং সেইগুলির একটা বর্ণানুক্রমিক শুচীদাত্র নিমে 

অপ্রকাশিত । 

সমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যার। 

অপ্রকাশিত । 

জানিতে 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত। 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

ঢাক হইতে প্রকাশিত। 

অপ্রকাশিত । 

বরিশাল হইতে প্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত। 

কুপ্তবিহারী ভট্টাচাধ্য | 

গোয়ালপাড়। হিতসাধিনী-__অপ্রকাশিত। 
গ্রামপুত 

গ্রামবাসী 

বাখরগঞ্জ হইতে প্রকাশিত &. 

রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত। 



€( ১২৪ ) 

 শ্রামবার্ভী প্রকাশিকা--হুিনাথ মজুমদার । 
চারুবাতা ,**. অদ্বৈতচরণ বন্থ, দীনেশচরণ বলু। 
চারুমহির .... ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত । 

চিত্তরঞ্জিকা ১. ঢাঁক। ভইভে প্রকাশিত। 

চচুত্ঠ1 বার্তীবহ ... চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত 
জগন্দীপ ১. অপ্রকাশিত । 

জগন্াসী ... অপ্রকাশিত 
জ্ঞান বিকাশিনী ... পাবনা চাটমোহর হইতে প্রকাশিত । 

জ্ঞনপ্রদাযিণা *.১. বিশ্বেশ্বর বন্য্যোপাধ্যার | 

ঢাকা গেজেট ..১ শশীভুষণ সেন । 

টাক দপণ ... অপ্রকাশিত । 

ঢাক দশক ... তারিণীচরণ বন্ু। 

ত্রিপুরা বার্তীবভ ... অপ্রকাশিত । 

ত্রিপুরা প্রকাশ ... অপ্রকাশিত । 

দর্শক ০ পুর্ণচন্ত্র পাঠক, চু চুড়া হইতে 'প্রকাশিত। 

তলভ সমাচার ১. অগ্রকাশিত। 

ভ্বিজরাজ ২১৮০. গোসাইদাস গুপ্ত। 

দূত ১. অপ্রকাশিত । 

দৌনিক ১. ক্ষত্রমোভন সেনগুপ্ত । 

দৈনিক বার্ড ১. অপ্রকাশিত। 

ধুমকেতু ১ কাঁলীকিশোর কাহানী। 
ধন্মবিষয়ক প্রতিবাদ---ক!লীঘাট হইতে প্রকাশিত । 

নবধুগ দেবেন্্রশাথ মুখোপাধ্যায়, পুণচন্ত্র গুপ্ত 

প্রভৃতি । 



নবশক্তি 

নদীয়াবাসী 

নগেক্মনিনোদিনী 

নারক 

নিবেদন 

পতাকা 
পগ্যগাদান 

পবিদর্শক 

পূর্ববঙ্গবাসী 

পজানন্ধু 

প্রত্তিধবনি 

প্রতিকাব 

প্রকুতি 

'প্রতিবাসী 

পল্লীবাসী 

প্রভাতী 

প্রভাত-সমীর 
প্রযাগছত 

ফরিদপূব হিতৈষী 

বঙ্গ বিজ্ঞাপনী 

বরিশাল বার্ভাবভ 

বালাবোঁধিনী 
বালারপ্তিকা 
বাঁলকবন্ধু 

১২৫ ) 

মনোরঞ্জন গুহ । 

অপ্রকাশিত। 

অপ্রকাশিত । 

পচকড়ি বন্দোপাধ্যায় । 

পশ্ষিক । 

জ্ঞানেন্দলাল বায় । 

অপ্রকাশিত । 

গ্রীচট হইতে প্রকাশিত | 

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিনত। 
চন্দননগর হইতে প্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

বহবমপুব ভইতে প্রকাশিত । 

অন্কূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

বাজমোহন মুখোপাধ্যার । 

তর্গীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

মিত্র কোম্পানী গোপালচন্জ্র মিত্র ৷ 

অপ্রকাশিত ।" 

অপ্রকাশিত। 
বরিশাল হইতে প্রকাশিত, 

অপ্রকাঁশিত। 



৬১২৮ ) 

সৌদামিনা ... অপ্রকাশিত! 

হালিসহর পত্রিকা ... এঁ 

হাঁলিসহর প্রকাশিক! এ 

ভাঁবড়া ভিতৈষী ... টা 

হাবড়া হিত্তকরী -* এ 

হিন্দু রঞ্জিকা .... বোয়ালিয়া ধক্মসভ। হইতে প্রকাশিত 

হিতসাধনী ... নৃরিশাল হইতে প্রকাশিত । 

হিতকরী ... হরিদান গঙ্গোপাধার | 

হরিভক্কি প্রদায়িণী ১. প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী । 

মাসিক প্র 

১৭৭৬ শক, বিবিধার্থ সংগ্রহ _রাছেন্দ্রলাল মিত্র । 

১২৬০ শ্রাবণ, সুলভ পত্রিকা ... ছ্বাবিকানাথ রায়। 

১২৬১ বঙ্গবিস্া প্রকাশিক পত্রিকা- অপ্রকাশিত । 

১২৬৮ মাঘ, রহস্ত-সন্দর্ভ ... ডাঃ বাজেন্দ্রলাল মিত্র । 

১২৭০ ভাদ্র, বাধাবোধিনী পল্িক--উষ্েশচন্দ্র দত্ত। 

১৭৮৬ শক, সতান্বেষণ .১ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার। 

১৭৮ শক (১২৭১) শ্রাবণ ত্রৈমাসিক) সত্যজ্ঞান প্রদায়িণী-অপ্রকাশিত 1 

১২৭৩ নবপ্রবন্ধ তত অপ্রকাশিত । 

১২৭৪ অবোধবন্ধু ১. অপ্রকাশিত । 

১২৭৫ ফাল্গুন, জ্ঞানর্ব ... অপ্রকাশিত। 

১৭৯৯ শক, মাসিক প্রকাশিক।--রাজকৃষ্চ শর্মা | 
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১২৭৭ মিত্র প্রকাশ ১... হরিশ্চন্ত্র মিত্র । 

১২৭৭ অগ্র, বিহিষক ... অপ্রকাশিত । 

১২৭৮ বৈশাখ, চিকিৎসা-দর্পণ-_ডাক্তার যছুনাথ মুখোপাধ্যায় । 

১২৭৮ মাঘ, বিশ্বদর্পণ »** গিরিশ্চন্্র মজুমদার । 

১৮৭২ বৈশাখ, বঙ্গদর্শন ... বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৮৭ সাল 

ইহতে সজীববাবু ইহার সম্পাদক 

হন। ১২৯০ সালে ইহা বন্ধ হয়। 

নবপর্য্যায় ১৩০৮ বৈশাখ, শৈলেশচন্দ্র 

মজুমদার প্রকাশক । 

১২৭৯ শাবণ, ব্গ-সুছদ ... অপ্রকাশিত। 

১২০৯ আশ্বিন, তানাঙ্কুর "". শ্রীকষ্ণচদাস। 

১২৭৯ থুষ্টীয়বান্ধব '*-  ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ফণ্ড ( প্রকাশক )। 

১৮৭৩ অবকাশ সহচরী ... অপ্রকাশিত । 

১০৮০ বসস্তক না এঁ 

১২৮* ভাদ্র, অধ্কাশতোধিণী ভূবনমোহন রায়, (প্রকাশক ) চেতল! 

হইতে প্রকাশিত। 

১২৮০ কান্তিক, পূর্ণশশা -.. অপ্রকাশিত। 

১২৮০ কাচড়াপাড়। প্রকাশিকা_-অপ্রকাশিত। 

১৭*৬ শক, সমদর্শী ...  কেদারনাথ রায় (প্রকাশক )। 

১২৮১ বান্ধব ১. কালীপ্রসন্ন ঘোষ টীকা ১১ বৎসর 

প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়! গিয়া ছিল, 
্ নবপধ্যায় ১৩০৮ । 

১২৮১ আধ্যদর্শন -.১ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভৃষণ। 
১২৮১ মধ্যন্থ ১৮ অপ্রকাশিত । 

টি 



১২৮১ 

৯২৮৯ 

১২৮২ 

৯২৮ 

১২৮২ 

১২৮২ 

১২৮১ 

১২৮৪ 

১২৮৪ 

১২৮৫ 

১২৮৫ 

১২৮৫ 

শ্রাবণ, কুমুদিনী 

দর্শক (সাপ্তাহিক) ... 
প্রতিবিন্ব 

বিনোদিনী 

মধুমক্ষিক! 

অণুবীক্ষণ 

ভারত সুহৃদ 

আদর্শ 
মিত্রোদয় 

পরিচারিকা 

ভারতী 

সমাজরর্জন 

প্রকৃতিরঞ্জন 

বীণা 

রজনী 

১৩৬ ) 

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক) 

কাকশেয়ালী চু চুড়। হইতে প্রকাশিত। 

অবিনাশচন্ত্র নিয়োগী। 

রামসর্ধস্ব বিদ্যাভৃষণ। 

অগ্রকাশিত। 

গোয়ালপাড়া হইতে গ্রকাশিত। 

অপ্রকাশিত ৷ 

প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী, ফরিদপুর হইতে 

প্রকাশিত। 

মদনমোহন মিত্র। 

হিরপ্ময় মুখোপাধ্যায় । 

আধ্যনারী সমাজ, রামসর্ধাস্থ ভট্টাচার্য 

প্রকাশক ॥ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১২৮৪-৯* ) স্বর্ণ- 

কুমারী দেবী (€ ১২৯০-৯২ ) ভারতী 

ও বালক (১২৯*-১৩*১) ভিবণুয়ী 

দেবী ও সরল দেবী (১৩*২-১৩০৫) 

সরল! দেবী € ১৩০৬-১৩১২ ) স্বর্ণ- 

দেবী (১৩১৫---) 

ফকিরটাদ বস্থদেব। 

সারদাচরণ মিত্র, এম এ, বি এল। 

রাজরুষ্ রায়। 

রজনীনাথ চট্রোপাধ্যায়। ময়মনসিংহ 

হইতে প্রকাশিত। 



১১৮৫ 

১৮৭৯ 

১২৮৩ 

১৮৩৬ 

৮২৮৬ 

১৬৮৭ 

১২৮৭ 

১০৮৭ 

১২০৮৮ 

১২৮৮ 

১২৮ 

১২৮৮ 

৯০৮৮৮ 

১২৮৮ 

১৯ লোন 

৯২৮০) 

৯৭৮৯১ 

১২৮৯১ 

৯২৮৯ 

মাঘ, কাবতত্তব 

জ্যোতিরিঞ্জন 

মাসিক সমালোচক ... 

বালক বন্ধু 

পঞ্চানন্দ 
উপহাব 

কল্পন। 

আদরিণী 

বসিকরাজ 

প্রতিভা 

ববন্ধ 

তার' 

আচার্য 

১১১ ) 

নৃত্যগেপাল চট্টোপাধ্যায়, পাকপাঁড়। 
হইতে প্রকাশিত । 

মিশন সোসাইটা । 

চন্দরশেখর মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর 

হইতে প্রকাশিত । 
রামসর্ধবন্ব ভট্টাচাধ্য (প্রেকাশিক)। 

অপ্রকাশিত । 

রাজেন্দকঞ্ঞচ ঘোষ প্রেকাশক)। 

বি, কে মজুমদার, ভি, এন গোস্বামী । 
তারকনাথ বিশ্বাস। 

হরিদাস সেন (প্রকাশক )। 

অন্কুকুলচন্্র মুখোপাধ্যায় প্রেকাশক)। 

অপ্রকাশিত । 

অন্দদা প্রসাদ দত্ত, তারাপদ চট্রো- 
পাধ্যায় সাহিত্য রত্ব।(কর । (শিঙ্গা- 
স্চলপুর হইতে প্রকাশিত )। ইল- 
ছোব! মগ্ুলাই পোষ্ট । 

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য সেহঃ সম্পাদক) । 

চিভুরঞ্জিনী ( দ্বৈম।সিক ঝতু পত্রিক1 )--রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্র । 

বঙ্গনভিলা 

প্রবাহ 

গোপাল ভাড় 

বিজ্ঞান দর্পণ 

মুকুলমাল। 

অপ্রকাশিত । 

দামোদর মুখোপাধ্যায় । 

অপ্রকাশিত। 

বামেশ্বর পাড়ে । 

কেদাব্নাথ ঘোষাল, চন্দননগর হইতে 
প্রকাশিত । 



১৮৮৩ 

১২৯০ 

১২৯০ 

১২৯০ 

১২৯০ 

১২৯০ 

১২৯৩ 

১২৯০ 

১২৯১ 

১২০১ 

১২৯১ 

১২৯১ 

১২০৯১ 

১২৯১ 

১২৯৯ 

১৮৯২ 

১২৯২ 

১২০২ 

১২৯২ 

১২৯৩ 

১২৯৩ 

১২৯৩ 

সথ। 

সহচর 

নব্য ভারত 

ব্যবসায়ী 

পাক-প্রণালী 

নন্দিকেশ্বর 

€& ১৩২ ) 

শিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ। 

বীরেশ্বর পাঁড়ে। 

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুবা ! 
শ্রীনাথ দত্ত 

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় । 

সত্যচরণ গুপ্ত এও সম্ন_ (প্রকাশক)। 

কলিকাতার নিগুচতব-__রামদাস দেব। 

চশমা 

সজ্জন তোধিণী 

চিকিৎসা সম্মিলনী ' 

আফুর্ববদ-সঞ্জাবনী .. 

জাহুবী 

প্রচার 

আলোচন। 

নবজীবন 

কৃধিগেজেট 

গ্রিনার 

নবনলিনী 

অমজীবী 

মহাবিছ্া 

বেদব্যাস 

কামনা 

বৈষয়িক তত্ব 

জীবনকুষ্চ সেন। 

কেদারনাথ দত্ত । 

কবিরাজ অবিনাশ চক্র কবিরত্ব | 

কবিরাজ অন্দাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি । 

বীরেশ্বর পাড়ে । 

রাখালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

অক্ষয়চন্ত্র সরকার । 

অপ্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

সরেন্রমোহন ভট্টাচার্য্য | 
শশীভূষণ বিশ্বাস। 
কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য ঢাকা, পটুয়াটুলি 

হইতে প্রকাশ্তি । 

ভূধরচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 
অপ্রকাশিত । 

বৈকুগ্ঠনাথ রার (প্রকাশক)। 



২৭১) 

৯৭০৪ 

১৯৯৫ 

চৈঃ অঃ, যুগধন্ম্ম 

( ১৩৩ ) 

বিষুগচচরণ ভট্রাচাধ্য, দিনাজপুর হইতে 

প্রকাশিত । 

দিনাজপুর পাশ্রকা ... 

পল্লা-প্রকাশ বোগেন্রনারারণ রাঁয়। 

বঙ্গ-রবি কেশপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ক/রিকর দগণ বিভাবীলাল ঘোব। 

কর্ণধার ভারাণচন্্র রক্ষিত। 

বাণাপাণি শরত্চন্দ মুখোপাধ্যায় । 

বৈশাখ, চিকিৎসা-দর্শন-_-রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, সুবর্ণপুর, 
নদীয়। হইতে প্রকাশত । 

দ1পিকা! প্যারীমোহন হালদার প্রকাশক । 

বিবিধার্থ দীপিকা! অপ্রকাশিত । 

সম্মিলনী নুন্সি গোলাম কাদের, মাগুরা হইতে 

প্রকাশিত । 

সংসার দর্পণ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধচন্্র 

দে, দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রকাশিত । 

নিভ। চারুচন্দ্র খোষ । 

অনুসন্ধান (পাক্ষিক )-ছুর্গাদাস লাহিড়ী । 

জোনাকি লাখ্যোবর শন্ম, গৌহাটা। 

ভারত অগ্রকাশিত। 

ধনন্তরা সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত । 

১৩০৪ কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ। 

হরিদাস গোস্বামী; শ্রীরামপুর হইতে 
গ্রকাশিত। 

মালঞ্ ,.** ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় | 



১২৯৫ 

১৩৯৬ 

১৯৯৬ 

১২৯৭ 

১২০৭ 

পরীক্ষ। 

আধ্য প্রতিভা 

নৃতন প্রকরণ 

সুকথ। 

বমুন। 

সাহিভাকলদ্রম 
2 

সাবা 

পুষ্পহার 

প্রজাপাঁত 

দরিদ্র-রঞ্জন 

নবধুবক 

সঙ্গিনী 

হট সুহান 

প্রতিমা 

মজলিন 

সাহিত্য 

আধ্য কায়স্তু 

সনালোচক 

অরুণোদয় পত্রিকা ... 

১৩৪ ) 

হদয়নাথ মৈত্র ও বৈগ্ভনাথ বিদ্যা 

নিধি। 

বৈষ্বচরণ বসাক (প্রকাশক )। 

অপ্রকাশিত। 

চর্গাদাস গুপ্ত, 

প্রকাশিত । 

হরিহর চট্টোপাধ্যার 1 

স্থরেশচন্দ্র সমাক্পতি । 

বোগীন্দ্রনারায়ণ দিংহ, উত্তরপাড়া 

হইতে প্রকাশিত । 

উমেশচন্ত্র বৈতালিক । 

বিজরকৃঞ্চ রায়। 

রাধানাথ মিত্র £ কাধ্যাধ্যক্ষ )। 

উমেশচন্দ্র দে, টাঙ্গাইল। 

রাধিকাপ্রনাদ দত্ত । 

কৈলাসচন্র বিশ্বাস, 

প্রকাশিত । 

বামদেব দত । 

হুগাদাস দে (প্রকাশক )1 

স্থরেশচন্্র সমাজপতি । 

দেব কিশোরযঃমোহন ঘোষ বক? 

থিদিরপুর হইতে প্রকাশিত । 

স্রেন্দ্রমোহন ভট্রাচাধ্য | 

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় । 

কোচবিভাঁব ভইতে 

শ্রীহট্ট হইতে 



১৩৫ ) 

৪০৬ গৌঃ অঃ, শ্রীচৈতন্তমত-বোধিনা-_রাধিকাপ্রসাদ ভগবং রত্বাকর, 

১২৯ 

৮৩০৭ 

১৮০১ 

১৯২৯৮ 

১৩৯৮ 

১২৯৮ 

৯২৯৮৮ 

১২৯৮ 

১৯৮৮ 

১২৭১৮ 

১৬৪১৮ 

জন্মভূমি 

জন্মভূমি 

ভিষকদর্পণ 

চিকিৎসক 

আশা 

উগ্রক্ষভ্রিয় প্রতিনিধি... 

জমিদারী পর্চাক্পৎ 

সাহিত্য ও বিজ্ঞান ... 

ইস্লাম প্রচারক 

সংসার চিন্তা 

সেবক 

বোগলাধন 

সাধনা 

মোহিনা 

মিহির 

প্রতি শা, 

রঙ্গভূমি 
১ম দাসী 

শ্রীগোবিন্দের ঘেরা বুন্দাবন হইতে 

প্রকাশিত। 
১৩০৩-০৪ বঙ্গবালী প্রেস । 

নবমবর্ষ ১৩০৭-০৮ নরেক্্রনাথ দর । 

গিরিশচন্দ্র বাগ্চী। 

ডাঃ বিনোদবিহারী রায় । 

মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় পপ্রকাশক)। 

শ্রীশচন্তর তা। 

ষোগেন্জ্নাথ বস্থ, এম-এ, বি, এল্। 

যোগেশচন্দ্র মিত্র । 

মহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ ! 

অপ্রকাশিত । 

পূর্বববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী, ঢাকা হইতে 
প্রকাশিত । 

নুসিংহচন্দ্র ভড়। 

(১) স্ুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

কেদারনাঁথ মিত্র । 

সেখ আব্বর রহিম । 

বিধুভৃষণ ঘোষ ( প্রকাশক )। 

বি্ভারদ্ব কোম্পানি (প্রকাশক )। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯৩ ২র বর্ষ 

হইতে ১৮৯৬ ৫ম বর্ষ প্যস্ত। ১৮৯৭ 

১৩০১-০২ 



৯২৯১৯ 

৯ ২৫৯০১ 

৯৭০১৭) 

১৩)৩৩ 

৯৩৩৩ 

১৩৪৩ 

১৩০৩ 

১৩০৩ 

১৩৩৩ 

১৩৬০ 

১৩৩৬ 

১৩৬০ 

১৩৩০৩ 

৯১৩৩৩ 

১৩৩৩ 

"১২১৩ ৩ 

১৩০১ 

শ্যামচাদ 

অন্তনালন 

স্থৃচিন্তা 

পুণিম! 

কল 

নববিধান 

তত্ববোধ 

১৩৬ ) 

গোবিন্দচন্দ্র গুহ, ১৮৯৮ মহেন্দ্রচন্র 

ভৌমিক । 

জে, দেন। 

কুঞজীলাল রায় (কাধ্যাধ্যক্ষ )। 

অপ্রকাশিত । 

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যান্স ও বিপদ 
চট্টোপাধ্যায়, হুগলী বাশবেড়ির। 

হইতে প্রকাশিত। 

রাখালচল্ত্র সেন, এল, এম, এম, ও 

হুগানাথ কাব্যরত্ব । 

অপ্রকাশিত । 

শ্্রীগুরুনাথ কবিরত্র। 

চিকিৎসাতত্ব বিজ্ঞান ও সনারণ-দ্বাবকানাথ মুখোপাধার । 

সৎসঙ্গ 

সাথী 

সমীরণ 

পুরোহিত 

বীণাপাণি 
বিকাশ 

তৃপ্তি 

উযা . 
বাসনা 

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ।. 

.. সতীশচন্দ্র সেন। 

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। 
মহেন্্রনাথ বিস্তানিধি। 

রামগোপাল সেনগুপু। 

মন্ঘনাথ ঘোষ ও রদসিকমোহন 

চক্রবর্তী । 

কালীচরণ মিত্র। 

নবচন্দ্র দত্ত, ত্রিপুরা 

জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক । 

(চু ছড়া )। 



১৩০১৯ 

১৩৩১ 

১৩০১৯ 

১৩১০১ 

৬৩০১ 

১০০১ 

১৩০১ 

১৩৪৯১ 

১৩০৯ 

৯৩৩০১ 

৯৬৩০১ 

৬৩০১ 

৯৩৩ 

১৩০০ 

€ ১৩৭ ) 

নব্য বঙ্গদর্শন ** চক্্রকিশোর রায় চৌধুরী । 
জ্যোতিঃ ১. জ্রীঅধরচন্দ্র বসু, প্রকাশক । 

পুরোহিত ও অন্ুশীলন- _মহেন্দ্রনাথ বিদ্ভানিধি । 

স্থহাদ .... উডেন হিন্দু হোষ্টেল। 

সরস্বতী .১. রসিকমোহন চক্রচর্তী, নবাবগঞ্জ হইতে 

প্রকাশিত । 

সখা ও সাথী ...  সতীশচন্দ্র সেন, প্রকাশক । 

জ্যোৎনা ১. জ্রীরমণীমোহন মলিক । 

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা! (১) রজনীকান্ত গুপ্ত। 

(২১) নগেন্দনাথ বু । 

৩৩) বামেন্দ্রন্দর জিবেদী। 

(৪) নগেন্দ্রনাথ বনু 

প্রভা .... পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় । 

ও কষিতত্ব ও ভারতবন্ধু এন, সাহা এণ্ড কোং। 

জ্যোত্না হার ১... প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও সত্যচরণ 

মুখোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ। ( চুচুড়। 

চৌমাথা হইতে প্রকাশিত )। 

আভ। ১১১ মহেক্রনারায়ণ মুখোপাধ্যাষ,। রংপুর 

হইতে প্রকাশিত। 

বেদ ১. অপ্রকাশিত। 

ভারতভূমি ০. বসস্তকুমার চক্রবত্তী। 
আশা '।. »** সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন 

কু প্রকাশক । 

মুকুল ... শিবনাথ শাস্ত্রী। 



১৬৩০৩) 

১৩০৩) 

১৩০৩ 

১৩০০৩ 

১৩৩ 

৬১৩৬৩) 

সি ৩ 

সিএ ০2) 

১৩০৩ বস্থমতী সোপ্তাহিক) ... 

সৌরভ 

মহিলা 

মোহিনী 

বঙ্গ জীবন 

আধ্য সুহৃদ পাত্রকা-". 

পারিজাত 

সমাজ ও সাহিত্য 

গান ও গন্ধ 

প্রতিনিধি 

ত্রহ্মতত্ব 

অদৃষ্ট 

বিবেক 

আমুর্বেেদ 
শ্রীসাতনী 

কাস্তি 

৯৮০ পাপ সস পপ 

* ভ্রমক্রমে সংবাদপজ মধ্যে বিনিবিষ্ট হয় নাই । 

১৩৮ ) 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

অপ্রকাশিত । 

'বিমলাচরণ রায় চৌধুরী । 
তারিণীচরণ সেন। 

আধ্য সুহৃদসমিতি সম্পাদক, প্রকাশক। 

রদসিকমোহন চক্রবর্তী রেংপুর)। 

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, গরিবপুর 
হইতে প্রকাশিত । 

বন্কুবিহারী দাঁস, হবিনগর, শ্রীহউট হইতে 
প্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

সীতানাথ দত্ত । 
রমণকৃষ্ চট্টোপাধ্যায় । 

কামাখানাথ সুখে!পাধ্যায় 

কবিরাজ এণ্ড কোং । 

কষ্ণকিশোর চৌধুরী, প্রকীশক ৷ 

মহেন্দ্রনাথ মাইতি, বি-এ, কাধ্যাধাক্ষ, 
কাখি হইতে প্রকাশিত । 

গ্চ (১১ ব্যোমকেশ মুস্তফী, (২) কালী. 

প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রকিশোর 

রায়, গুণলাগর €৩) অন্বিকাচরণ 
গুপ্ত (৪) গ্রাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
(৫) জলধর সেন €৬) দীনেন্দ্রনাথ 
রায় (৭) হুরেশচন্দ্র সমাজপতি । 

চে ৬৬০ সপ 



€ ১৩৭৯ ) 

১৩৯৩ সাবিত্রী .... রামঘাদব বাগচা । 

৪১২ চৈঃ অঃ, সনাতন ধন্মকথা-_কালীকুমার দত্ত চেঁচুড়া)। 

১৯৮৯৭ (১৩০৪) শিল্প পুষ্পাঞ্জলি_ শরৎচন্দ্র দেব ও অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৩০৪ উৎসাহ ১... নরেন্দ্রনাথ রায় ( প্রকাশক ) রাজপাহী 

হইতে প্রকাশিত । 

১৩০৪ উদ্দীপন! ১. অন্মথনাথ চট্োপাধ্যান্ (প্রকাশক )। 

১৩০5 ত্তত্বমঞ্জরী ... বাঘকুষ মিশন । 

১৩০০৪ পঙ্থা ১১০6১) কুষ্কণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল 

গোস্বামী €) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও 

মন্মথনাথনাথ বস্তু । 

১৩৪ উফ: ১... শরচ্চন্দ্র মিত্র, ৰঙ্গনগর ২৪ গরগণ! 

হইতে গ্রাকাশিত। 

১৩০৪ বীণাবাদিনী ... জ্যোতিরিক্তর নাথ ঠাকুর 

১৩-১ নবীন লেখক ... অপ্রকাশিত । 

১১০৪ পুণা টি প্রজ্ঞান্থন্দরী দেবী | 

১১০৪ স্বাঙথ্য রা হুর্গাদাস গুপ্ত । 

১৩৪ প্রগীদ .... রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়, এম এ, ১৩০৮ 

সাল হইতে বিহারীলাল চক্রবর্তী । 
১5০৪ শিক্ষা ... বিপিনবিহ্ারী চট্টোপাধ্যায় প্রেকীশক) 

হুগলী হইতে প্রকাশিত। 
১৩০৪ মাল *, ... অপ্রকাশিত । 

১৩০৪ তন্তঃপুর ১.১) বনলতা দেবী (১৩৯৭ পৌব) (২) 

হেমস্তকুমারী চৌধুবাণী ১৩০৭ মাঘ, 
* ১৩১১১ (৩) সুখতার দত্ত (১৩১২১), 



৯৩০৪ 

১৩০৫ 

১৮৯৭ 

১৮৯০) 

১৮৯৯ 

১৩৩ ৫ 

১৩০ ৫ 

১৩০৫ 

১৩০৫ 

১৩০৫ 

১৩০৫ 

১৩০৫ 

৯৩০৫ 

১৩০৩৬ 

১৩০৬ 

১৩০৩৬ 

*৩)৩ 

৩০৬ 

১৩৬৬ 

উ৩৩তি 

(১৪০ ) 

অবোধ-বোধিনী পত্রিকা--শরচ্ন্দ্র দেব। 

জননী 

প্রয়াস 

সেবিক। 

কমলা 

অপ্জলি 

প্র্থন 

নিম্ম।ল্য 

উদ্দীপন! 

কোহিনুর 

খাষি 

গ্রচারক 

কোকিল 

প্রসাদদাদ গানুলী (প্রকাশক ) চুঁচুড়। 

চৌমাথ। | 
সাহিত্য-সেবক-সমিতি (প্রকাশক)। 

মহেন্দ্রনাথ তন্বনিধি, ডায়মগ্ড হারবার 

হইতে প্রকাশিত 

মন্মথনাথ মিত্র বিএ, এফ, আর, এইচ, 

এস্, কোশীপুর হইতে প্রকাশিত)। 

পাজেশ্বর গুপ্ত,চট্টগ্রাম হইতে প্রকাঁশি ত। 

ভূতনাথ সেন । 

রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 

নারায়ণদ[স চট্টোপাধ্যায়। 

এস, কে, এম মহম্মদ রওসন আলি। 

কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্ভাবিনো কবিভূষণ। 

যমু মি । 

নিশিকান্ত ঘোষ হাবড়। হইতে প্রকাশিত। 

মুকুর ও মেডিক্যাল জারন্তাল_-কেনারাম মুখোপাধ্যায়। 
শ্রীদৈতন্য পত্রিকা 
শ্রীগোড়েশ্বর বৈষ্ুব ... 

আলো 

ছাত্র 

বারস্ুমি 

সদানন্দ 

লুখীলকৃষ্ণ গোস্বামী । 

ললিতমোহন গোস্বানী। 

শ্রীনঃ। 

কতিপয় ছাত্র । 

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ি । 
হরিহর নন্দী (প্রকাশক ) ঢাকা হইতে 

প্রকাশিত। 



১৩০৬ 

১৩)৩ ৩ 

১৩ৎ ৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩৭৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০৩০ 

১৩৩০৭ 

১৩০৭ 

বিংশ শতাব্দী 

১৪৬ ) 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় । 

কষিতত্ব € নবপর্ধযায় ১ নৃত্যগোপাল চট্োপাধ্যায়, পাকপাড়। 

প্রকৃতি 

ত্রক্মবাদী 

জ্যোত্না 

ছায়া 

লহরী 

সনাতনী 

সাহিত্য-সংহিতা 

স্বাধীন জীবিক। 

সর্বধন্মরক্ষিণী 

শোভা 

ইসলাম 

আরতি 

শিল্প ও সাহিত্য 

হইতে প্রকাশিত । 

কে, সি, দেব (প্রকাশক )। 

সত্যানন্দ দাস, বি, এ। 

বরদা প্রসাদ বন্ত,পাৰনা হইতে প্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

মোজাম্মেল হক। 

যজ্েশ্বর মুখোপাধ্যায় | 

সাহিতা-সভা। হইতে প্রকাশিত। নুসিংহ 

মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন মুখো- 

পাধ্যায়, স্থবলচন্দ্র মিত্র, গোপাল, 

চক্র মুখোপাধ্যায় । 

প্রতুলচন্দ্র সোম। 

ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র ( প্রকাশক )। 

(১) রায় রাজকৃষ্ণ তন্ত্রবাগীশ, (২) ভব- 

তারণ বিগ্ভারতু | 

আবদর রসিদ (ম্যানেজার )। 

উমেশচন্ত্র বিগ্ভারত্ু, সারদাচরণ ঘোষ, 

১৩১০ ভাদ্র পর্য্স্ত, উপেন্দ্রচন্্র রায়, 

১৩১১ মাঘ হইতে ১৩১৩ চৈত্র 

পর্থযস্ত ; যতীন্ত্রনাথ ষুখোপাধ্যায় 
বি, এ, ১৩১৫। 

অপ্রকাশিত। 



৯৩৩৭ 

৬৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০ ৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

১৩০৭ 

৮৩০৭ 

১৩০৭ 

১৯৩০১ 

১৯৪০১ 

সনাতনী ও ছায়। 

ত্রশ্রোত। 

১৪২ ) 

শশিকুমার নিয়োগী ও ভুজঙ্গধর রার 

চৌধুরী, জলপাইগুড়ি হইতে 
প্রকাশিত । 

যোগেক্দরলাল দেব। 

অনুশীলন বা কালচার (0511572)--[-5161215 0150 25] 

জগদ্ধাত্রী 

রত্বাকর 

বৈষ্ব-পত্রিকা 

বিশ্বজননী 

বাসন! 

নব্প্রভা 

মহাজনবদ্ধু 

(0০172570002 0911552 (13211551), 

রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় । 

গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরদ্ব । 

হ্যামলাল গোস্বামী € প্রকাশক )। 

যোগীন্দ্রনাথ চট্ট পাধ্যায় । 
মৃণালচন্দ্র চট্োোপাধ্যায়। 

জ্ঞানেজ্্লাল রায় । 

রাজকষ্ পাল। 

শ্রীপ্তীগৌরাঙ্গ পত্রিকা-যশীন্ত্রনাথ মিত্র | 

সরল হোমিওপ্যাথি... 

নব্যবঙ্গ 

প্রবাসী 

»।ভ্রীগৌড়ভূমি 

ভাঙার 

কৃষক মোদিক) চি, 

বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্ধয় (১৯০১-৭) 

অমুলাকুমীর মুখোপাধ্যায় (১৯০৮) 

নপেন্জ্রনাথ সেঠ ০৯০৯) ও 'আমুলা- 

কুমার মুখোপাধ্যায়], 

আশুতোব মুখোপাধ্যায় ও পাচকড়ি 

রায়। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
অপ্রকাশিত । 

সত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

মন্মথনাথ মিত্র, এক, আর, এইচ এস্। 



১৩৩৮ 

১৩৬৮ 

১৩৬৮ 

১৩০৮ 

১৩৩৮ 

১৯৩০৮ 

৯৩৩০৮ 

১৯০ 

৪১ এ 

১৩০৭৯ 

৯৩০৭৯ 

১৩৩৯ 

১৩৩৯ 

আর্্যধন্ম 

উ্ 

বন্ধা 

কল্যাণী 

সতী 

সঙ্গীত প্রকাশিকা *"* 

স্ধা 

জঞানবায়িণী 

১৪৩ ) 

চণ্ডীচরণ স্ঠাররপ্র 1 

কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালন। বদ্ধমান 
হইতে প্রকাশিত । 

সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুষ্ণ 

তন্ত্রবাগীশ, অন্নদা প্রসাদ ঘোষাল। 

বিশ্বের মুখোপাধ্যায় ( প্রকাশক )। 

অপ্রকাশিত । 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর । 

কালী প্রসন্ন দাস গুপ্র, মুর্শিদাবাদ হইতে 
প্রকাশিত। 

শ্রীন্ছরেন্্নাথ গোস্বামী, দক্ষিণ শসিতি 
৬শীতলাতল! পো: কাঁশিপুর ভইতে 

প্রকাশিত । 

শিবপুর কলেজ-পত্রিকা_-মপ্রকাশিত। 

গৌঃ অঃ, শ্রীপ্ীগৌড় বিুপ্রিক়্া পত্রিকা মবণালকান্তি ঘোষ 

তাম্থুলি-সমাজ 

সমালোচনী 

আশা টু 

আশ! 

€ কাধ্যাধ্যক্ষ )। 

বামসত্য মুখোপাধ্যায় ও শরচ্চন্ত্র দণ্ড, 

রাজরুঞ্ক পাল ও ষোগেন্্রনাথ সিংহ, 

১৩১৪ হইতে বহরমপুর ভইতে 

প্রকাশিত । 

শৈলেশ্ন্্র মজুমদার । 

মহিমুচন্্র চক্রবর্তী, নওয়াখালি হইতে 
প্রকাশিত । 

হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ এম এ» 

বিএল, বারাশত হইতে প্রকাশিত। 



১৩৩৯১ 

১৩৩৯ 

১৩০৯ 

১৩০৯১ 

১৩১৩০ 

১৩১৪ 

১৩১৫ 

১৩০১০ 

১৩১০ 

১৩১৩ 

১৩১৩ 

১৩৬১০ 

১৩১৩ 

১৩১০ 

১৩১৩ 

১৩১৩ 

১৩১৯ 

অতিথি 

গুরু দর্পণ 

কায়স্থ পত্রিকা 

অভিষেক 

প্রীতি 

যমুন! 

নবনূর 

সোপান 

১৪৪ ) 

প্রমথনাথ রাঁর (প্রকাশক ) ঢাকা 

হইতে প্রকাশিত । 

মন্মথনাথ গোক্বামী, বোধখান! € যশো- 

হব) হইতে প্রকাশিত । 

নগেন্দ্রনাথ বন্গু। 

বিভূতিশেখর মুখোপাধ্যায় । 

বিপিনকুষ্ণচ কুমার । 

সতীশচন্দ্র মিত্র । 

মৌলবাী সৈয়দ এমদাদ আলি । 

শরচ্চন্্র সিংহ (প্রকীশক ) বীরভূম 

হইতে প্রকাশিত । 

চিকিৎসা-সম্মিলনী নবপধ্যার়--অপ্রকাশিত । 

বৈষ্ণব সন্দভ 

বার্ত 

কমল! 

সমাজ দর্পণ টি 

সর্বজন-ন্চ লদ 

জননী ঠা 

ভূ-বত্বাস্ত প্রকাশিকা-.. 

অর্চন৷ 

নববিকাঁশ 

শ্যানলাল গোস্বামী, বুন্দীবন হইতে 

প্রকাশিত । | 

কালী প্রসন্ন বিশ্বাস । 

জি, সি, বন্থ এগু কোং [ প্রকাশক )। 

স্থবেক্জ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

অপ্রকাশিত । 

জিতেন্্রনাথ মুমদার (প্রকাশক ) 

মধুস্থদন চক্রবর্তী । 
।জ্ঞানেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ+ 

১৩১৫, কেশবচন্জ্র গুপ্ত, এম এ+ 

বি এল। 

হরকুমার সাহা (ঢাকা )। 



১৩১১ 

১৩১১ 

১০৯৩৪ 

১৩১১ 

১৩১৯১ 

১৩১১ 

১৩১১ 

১৩৯১ 

১৩১১ 

১৩১১ 

১৩১৯১ 

১৯৩১১ 

১৩১২ 

১৬৩১২ 

৯৩৯২ 

১৩১২ 

(১৪৫ ) 

অবসর ১১১ নবকুমার দত । 

উ্া .... উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রকাশক )। 
ভূবনমোহিণী বীণা ... ডি. পি, বিশ্বাস, ঢাক! হইতে 

প্রকাশিত। 

বোগী সখা ... অধরচন্দ্র নাথ । 

বঙ্গরতু ১... অপ্রকাশিত । 

জাহৃবী ... শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১৩১৩ শ্রীমতী 

গিরীন্্রমোহিনী দাসী । 

চন্দ্রমা ১১১ ভবেক্্চত্্ সিংহ, কাদি, যুর্শিদাবাদ 

হইতে প্রকাশিত । 

প্রতিহাসিক চিত্র ... নিখিলনাথ রায় । 

আধ্্য প্রতিভা ১১. অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্ত | 

উপাসন৷ ... চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কাসিমবাজার 
হইতে প্রকাশিত । 

পথিক ১১০ যোগেন্্রনাথ গুপ্ত । 

বঙ্গীয় বণিক ,১.. নিকুপ্রবিহারী দাস। 

শ্ীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী ... মধুন্ুদন অধিকারী, ১ম ৩ বৎসর 
ত্রেমাসিক, ১৩১৫ হইতে মাসিক হয়। 

চিকিৎসক ও সমালোচক--সত্যাকুষ্ণ রায় । 

স্থমতি ১৮. অবিনাশচন্ত্র দত্ত। 

ঝৌঁদ্ধ পত্রিক' ***. সব্বানন্দ বড় সা 

বঙ্গলক্ী '' ... হরিদাস মিত্র, বি এল্। 
প্রতিভ! »*- কুঞ্জবিহারী বস্তু । 

গন্ধবণিক ,.* অবিনাশচক্্ দাস, এম্ এ, বি এল্। 
১৬ 



১৯৩১২ 

১৩১২ 

১৩১২ 

১৩১৯২ 

১৩১২ 

১৩১৩ 

৯১৩১৩ 

১৬৩১৩ 

৮৯০ ৭ 

১৬১৪ 

১৩১৪ 

৯৩৯৪ 

১৩১৪ 

ইন্দির! 

ভারত মহিল! 

স্বদেশী 

অকুর 

বাণী 

বঙ্গভাষ। 

উৎসব 

আবুর্ধ্বেদ পত্রিকা 

ভাগার 

গীতলা পত্রিকা 

শৈবী 

সাহিত্য-পরিবত পত্রিকা-_রঙ্গপুৰ পাখা 

কণিকা 

মঙ্গল। 

কাজের লোৌক 

বেদাস্ত দপণ 

চিন্তা 

আধ্যভূমি 
পল্লীচিত্র 

১৪৬ ) 

বরেন্্রলাল মুখোপাধ্যায়, কালীঘাট 

হইতে প্রকাশিত। 
সরযুবাল! দত্ত, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। 

নারায়ণচন্দ্র বিদ্ভাভৃূষণ। 

কালীবর বেদাস্তবাগীশ | 

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্ভাভৃষণ। 

কুমার ক্রেক্্রচন্জ দেব বর্ম । 

রামদয়াল মজুমদার,এম্ এ, কাশী হইতে 

প্রকাশিত। 

নলিনীকান্ত সাংখ্যতীর্থ । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

শীতল প্রসাদ ঘোব । 

শিবচন্দ্র বিগ্ঠার্ণণ, কুমারখালি হইতে 

প্রকাশিত 

হইতে প্রকাশিত । 

ত্রেমাদিক। 

ভূপেশনাথ শটাচার্ধা ( প্রকাশক ) । 

অশ্বিনীকুমার শম্মা, শিলেট হইতে 

প্রকাশিত । 

অপ্রকাশিত । 

সাবধদানাথ দন। 

অশ্থিকাচরণ গুপু । 

- প্রিক্নদর্শন হালদার । 

বিধুভূষণ বস্তু । 



€ ১৪৭ ) 

১৩১৪ নুব্রাক্ষণ ১. অপ্রকাশিত । 

১৩১৪ ছাত্রসথ! *** মন্মঘমোহন বনু । 

১৩১৪ বাল্যসখা .১- পুর্ণচন্ত্র রায়। | 
১৩১৫ বাসনা ১. সেথ কজলল করিম, কাঁকিন।, রঙ্গপুর। 

১৩১৫ আধ্যবিভূতি ».. বিপিনবিহারী ঘটক । 

১৩১৫ আধ্ধ্য-কায়স্থ-প্রতিভা--কালীপ্রসন্ন সরকার বন্ম, বি এ। 

১৩১৫ সত্যপ্রকাশ *** হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৩১৫ সারথী --. দ্রক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার | 

১৩১৫ মালঞ্চ ... অপ্রকাশিত । 

১৩১৫ আরব্য দর্পণ ** স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী | 
১৩১৫ অনুশীলন ,১.. নবকুমার দত্ত । 

১৩১৫ মানসী ,... ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যার। সুবৌধচন্দ্ 

বন্দ্যোপাধ্যায়,ফকিরচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 

শিবরতন মিত্র । 

১৩১৫ জগজ্জ্যোতিঃ ”** 'গুণালক্কার মহাস্থবির | 

১৩১৬ দেবালয় ... অপ্রকাশিত । 

১৩১৬ তিলি-বান্ধব 1 ভ 

১৩১৬ মৃগ্ধরী '*" ক্ষীরোদচন্্র রাঁ় চৌধুরী, এম্ এ। 

১৩১৬ শাস্তিকণ' .... পর্ণচন্দ্র সাহা প্রকাঁশক | ঢাকা হইতে 

প্রকাশিত । 

১৩১৬ অলৌকিক রহস্ত ... ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ । 

১৩১৬ ইউনাইটেও রেড গেজেট-_নারার়ণরুষ্ণ গোস্বামা। 



সপ্তন্ম অস্ধ্যান্ত 

সভাসমিতি ও পুস্তকাগার 

(*) চিহ্নিত পুস্তকাগার গুলিতে কলিকাত৷ মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক 

সাহায্য প্রদত্ত হয়। এই সকল স্থানে বিনামূল্যে পুস্তক পত্রিকাদি পড়িতে 

পাওয়া যায় । বার্ধিক সাহাধোর পরিমাণ ( বন্ধনী মধ্ো প্রদত্ত হইয়াছে )। 

অক্ষয় দত স্থৃতিসমিতি ও শাস্তিকুটীর লাহব্রেরা- বালা (হাওড়া )। 

সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। 
অমিয় লাইব্রেরী-_বাঁকীপুর। সম্পাদক ও স্বব্বাধিকারী শ্রীসুধীরনাথ 

ভাছুড়ী। 

অষ্টগ্রাম স্থনীতি-সঞ্চারিনা সভা-_( কুমিল্লা! )। 

আগড়পাড়া এসো সিয়েশন-_-আগড়পাঁড় ২৪ পরগণা | 

আগড়পাড়া পাবলিক লাইব্রেরী-__মিশন রোড, আগড়পাড়। ২৪ পরগণা । 

আগ্রা বাঙ্গাল! সাহিত্য সমিতি ও লানটুত্রেরী__ আগ্রা । 

আগ্ুমান তালিম ও তরক্ি-_-তীতিবাগ, ইটালী, কলিকাতা । 

* আঙ্জুমানি মুফিছুল ইস্লাম লাইব্রেরী--৩৬ ফুলবাগান রোড, কলিকাতা । 
(১০০২ টাকা )। 

আড়িয়াদহ এসোসিয়েশন লাইব্রেরী ও রিডিং রুম-_-সুখদ! দেবী মেমো- 

রিয়েল হল, আ'ড়িয়াদহ ২৪ পরগণা। সম্পাদক শ্রীচুনিলাল বন্য্ো- 

পাধ্যায়। 
আদমদিঘী সাহিত্য-দমিতি-_-আদমাদিঘী, বগুড়া । সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ 

চক্রবর্তী ।“ 



(১৪৯ ) 

আধ্য সাহিত্য সমাজ-_বাগবাজার, কলিকাতা । সভাপতি---শ্রীচন্দ্রশেখর 
সেন, বার-এট ল। 

আহিরীটোল! রিডিং লাঈব্রেরী-_-১ গৌর লা স্রাট, কলিকাতা । 
* ইউনাইটেড রিডিং রুম--৬৭।১।২ নিমতল! ঘাট ট্রীট, কলিকাতা । 

(২০০২ টাক )। 

* ইউনিয়ন লাইব্রেরী-_-১৭০ মুক্তারাম বাবু স্ত্রী, কলিকাতা । (১৫০২ 
টাক )। 

ইউনিয়ন লাইব্রেরী__মুগকল্যাণ (হাওড়া )। 
* ইয়ং মেম্স, ইউনিয়ন__৪।৯ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা । (৭৫ টাকা) 

ইয়ং মেন্স, ক্লাব টি রিডিং রুম-_-৬৩ নেবুতলা লেন, কলিকাতা । 

ইয়ং মেন্স এসোসিয়েশন এবং লাইব্রেরী-__৬৩ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, 
পাইকপাড়া । 

ইষ্ট লাইব্রেবী--১২৮২ আমহাষ্ট” স্রীট, কলিকাতা । 

উজবার্ণ পাবলিক লাইব্রেবী--বগুড়া। সম্পাদক-_শ্রীজিতেন্ত্রকুমার বিশ্বাস, 
বি এল্। 

উত্তরপাড়া সারন্বত সম্মিলন -_উ্ন্তরপাড়া (হুগলী )। বান্ধব -_-কুমার 

শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাভাদুর। সভাপতি-_শ্রীভূষণচন্দ্র বন্য্যো- 
পাধ্যায়। সম্পাদক-_শ্রীলপলিতমোহন মুখোপাধ্যায় । জ্বুন ১৯০৯ থুঃ 

স্থাপিত । 

উপনচৌক পল্লী সাহিত্য-সমিতি-_বাউরা ( জলপাইগুড়ি )। 

উলুবেড়িয়া ভিক্টোরিয়া! মেমোরি এল লাইব্রেরী--উলুবেড়িযা (হাওড়া )। 

সম্পাদক-_্রীউমেশচন্ত্র শীল। 

উধালক্ষ্মী লাইত্রেরী-_ গ্রাম কোয়েপাড়া, পোঃ মহাঁমুনি, জেলা! চট্টগ্রাম । 

শ্লীরমণীরগ্জন বিদ্যাবিনোদ সম্পাদক । | 



(১৫০ ) 

এমারেন্ড লাইব্রেরী এবং রামবাগান লিটারেরি ক্লাব--১৬৭ মাণিকতলা 

্রাট, কলিকাতা । 
* ওন্চক্লাব লাইব্রেরী এবং রিডিং রুম-_৮৪1১।১ বহুবাজার স্্রীট ৫*২টাকা)। 

* কটেজ লাইত্রেরী-_-২ পদ্মপুকুর রোড ভবানীপুর, কলিকাতা । (€ ৬৯০২ 

টাক1)। 

কমল! পাঠাগীর-_নাঁওডাঙ্গ, রজপুর । 

* কমল! লাইব্রেরী-_-১৭ পাঙ্গার বাজার রোড ইটালি, কলিকাতা । 

(১৫০২ টাকা )। 

*& কর্ণওয়ালিস ইউনিয়ন ক্লাব এবং লাইব্রেরী--৮৪ ক্রর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 
কলিকাতা (৭৫২ টাঁকা )। 

কলিকাত! ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্-__কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! । 
কশব! শান্তি লাইব্রেবী-ঢাকুরিয় বালীগঞ্জ, ২৪ পরগণ1। 

কাটালপাঁড়া সাহিত্য সন্মিলনী--কাটালপাঁড়া, ২৪ পরগণ!। 

কাছাড় অনুসন্ধান সমিতি__শিলচর £ আসাম )। 

কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি-গৌহাটি (আসাম )। 

কাখি সারম্বত সমিতি-_কাথি (দেদিনীপুর )। 

* কালীঘাট লাঈব্রেরী--১১২ রসাঁরোড সাউথ, ভবানীপুর, কলিকাতা । 

€ ১৩৩৬, টাক! )। 

কাশীপুর লাইব্রেরী-- চট্টগ্রাম ॥। সম্পাদক- শ্রাযোগেশচন্দ্র দত্ত । 

কাণীশ্বরী পাবলিক লাইব্রেরী_ দার্জিলিং । সভাপতি--শ্রীহরিলাল 

গোস্বামী । 
কিশোরামোহন ই্ডেপ্টন্ লাইব্রেরী--পাবনা। কাধ্যাধ্যক্ষ-_ শ্রীসারদ 

চরণ রায়। 

কুমারথালি সাহিত্য সম্মিলনী-_কুমা রখালি, নদীয়া । 



( ১৫১ ) 

* কুমরটুলী ইন্ষ্টিটিউট্--১৭ অভয়চরণ মিত্র স্্রীট, কলিকাতা । (১৫২ 

টাকা )। 

কেশবানন্দ লাইব্রেরা--শ্যামপুকুর, কলিকাতা । 

কোহিনুর সমিতি- পাংশা, ফরিদপুর। সম্পাদক--শ্রীমৌঃ রোৌশনালি 

চৌধুরা । | 

গীতা সমিতি--৫১ শীকারাটোলা লেন, কলিকাতা । সম্পাদক-_ শ্রীঅমৃত- 

লাল সরকার, এফ. সি এন্। ১৯০১ খুঃ স্থাপিত। 

গুণালঙ্কার লাইব্রেবী--১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, বহুবাজার কলিকাতা । 

সভাপতি-_শ্রীযুক্ত কুপাশরণ মহাস্থবির, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত 
গুণালস্কার মাস্থবির । 

গৌরীবেড় লাইব্রেরী--১৬ বড্রীদাস টেম্পল্ স্টাট, কলিকাতা । ১৮৮৪ খৃঃ 

স্থাপিত। ও : 

» টচৈতন্ত লাইব্রেরী--৪।১ বীভন গ্্রীট, কলিকাত|। সম্পাদক-_শ্রীগৌরহরি 

সেন। ১৮৮৯ থৃঃ স্থাপিত । (মিউনিঃ সাহাব্য ৬৫০২ )। 

ছাত্রভাগার-_চট্টগ্রাম । সম্পাদক__শ্রীতীশচন্ত্র দত্ত । 
জগদ্বল্লভপুর সাহিত্য সমিতি--জগঘল্লভপুর, হাওড়া । 

জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী-জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ । সম্পাদক-_ শ্রীচণ্ডী- 

চরণ সিংহ। 

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ--৪৬ দুরারি পুকর রোড, কলিকাতা । 

জাতীব় শিক্ষা পরিষৎ_-মালদহ । সম্পাদক-_শ্রীবিপিনচন্দ্র ঘোষ, বি-এল্। 

জাত্রারাজিব লাইব্রেরী-_সম্পাদক-_শ্রীহেরদ্চন্ত্র-রায়। 
. টানাদীঘি সারম্বত লাইব্রেরী-_টানাদীঘি, বাঁকুড়া । 

ডিউক্স_ লাইত্রেরী-_হাঁওড়া। সম্পাদক-_ শ্রীর্গাদাস লাহিড়ী । 



€ ১৫২ ) 

ঢাকা সাহিত্য পরিষত_ঢাকা'। সম্পাদক-_শ্রীউপেন্দ্রন্র গুহ । ১৬৮ 

সালে স্থাপিত। 

চাকুরিয়৷ পাবলিক লাইত্রেরী-_ঢাকুরিয়া বালীগঞ্জ ২৪ পরগণা। 

* তালতল! পাবলিক লাইত্রেরী--৯ নিযোগীপুকুর ওয়েষ্ট লেন, কলিকাতা | 

(৩৫২ টাক )। 

ত্রিপুরা! সাহিত্য সন্মিলনী-_কুমিল্লা 
দেবালয়_-২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ট্রীট, কলিকাতা । ১৮৭৩ খুঃ বরাভুনগর 

শশিপদ ইনষ্টিটিউটে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয় কণ্ভক 
স্কাপিত। ১৯০৮ খুঃ ১লা জানুয়ারি তারিখে কলিকাতায় স্থানাস্তরিত 

হয়। উদ্দেশ্ত- _ঈশ্বরভক্তি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচার, 

দ্ররিদ্রসেবা এবং উদ্াসভাবে বিভিন্ন ধন্মাবলম্বীর স্থীয় স্বীয় ধন্ম প্রচার | 

সভাপতি-_শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দন্ত বেদাস্তরত্ব, এমএ, বিএল্। সম্পা- 
দক- -শ্রীভবসিন্ধু দত্ত ও গ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম্ এ, বি-এল। 

নদীয়া সাহিত্য পরিষৎ-_রুষ্ণচনগর নদীয়া! । সভাপত্তি _শ্রীজ্ঞানেন্্রলাল 
রায় এম-এ, বিএল্। সম্পাদক - শ্রীআশগুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ও 

শ্রীভবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বেদাস্ততীর্থ । 

নর্থক্রুক পাবলিক লাইব্রেরী__কুচবিচার । 

নর্থর্ুক পাবলিক লাইব্রেরী-_-ঢাঁক]। 

* নিত্যানন্দ 'লাইব্রেরী-_-২৯ চেতলা সেন্ট ল রোড, কলিকাতা । (৭৫২ 

টাকা) 

নিত্যানন্দ লাইব্রেরী-_ফরিদাবাদ, ঢাক1। 

স্তাশনাল রিডিং সোসাইটি-_-কলিকাত।। 

পঞ্চানন লাইব্রেরী-_খুরুট, পঞ্চাননতলা, হাওড়া । সম্পাদক শ্রীহরিপদ 

বন্য্যোপাধ্যায়। 
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পাইকপাড়া সাহিত্য সমিতি__কানাপুর, কলিকাতা । 

পানীভাটা ক্লাব...পানীভাটী ২৪ পরগণা। 

পাঁবলিক লাইব্রেরী--নড়াইল। 

৯ * াযশোহর। 

পি এম্, পাবলিক লাইব্রেরী---নওগাও, রাজসাহী। 

পীতান্বর লাইব্রেরী--সেনহাটী, খুলনা । 
পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ-_৭০ পাটুরাটুলি, ঢাকা । সভাপতি--শ্রীবিধুভৃষণ 

গোস্বামী, এম্ এ। 

পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজ--বাগধাজার, ঢাক । 

পের্রয়টিক লাইব্রেরী এবং পাঠাগার--৩৮।২ রামতনু বস্থু লেন, 

কলিকাতা । | 

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দির-__হাবাসপুর, ফরিদপুর । সম্পাদক--শ্রীপ্রমথ- 
নাথ কুণু। 

* ফ্রেণুস্ ইউনাইটেড. ক্লাৰ--১৮ মাণিকতলা স্ত্রী, কলিকাতা! । (২৫২ 

টাকা )। 

ফ্রেগুস্ ডিবেটিং ক্লান এবং লাইব্রেরা- দত্তের গলি, চুঁচুড়া। 
ফ্রেগস্ ডামাটিক্ ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন লাইব্রেরী-_৫৭।২ মুক্তারাম 

বাবু স্ট্রীট, কলিকাত। । 

ফ্রেগুস্ সান্রাইজ লিটারেরি ক্লাব--৮1৯ পিয়ারীমোহন পাল লেন, 
কলিকাতা। 

বগুড়া সাহিত্য সমিতি । 

বগুড়া হিন্দুধন্্ম সভা । 
নঙ্গসাহিত্য সভা ও পুস্তকালয় _-গন্ধনালা, দিলী। সম্পাদক--শ্রীহীরালাল 

মুখোপাধ্যায় । 



€ ১৫৪ ) 

বঙ্গপাহিত্য সমাজ-_-১৫২ কাজীপুর, বেনারস সিটি । সম্পাদক-_শ্রীললিত- 

মোহন মুখোপাধ্যায় । 

বঙ্গীয় ছাত্র সম্মিলনী--১৯১ আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 

বঙ্গীর সাহিত্যপরিষং--২৪৩।১ আপার সাকু'লার রোড । ১৩০১ সালের 

১৭ বৈশাখে প্রতিষ্ঠি ত। সভাপতি-_ডাঃ শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্ত, এম্ এ, 

ডি এস্সি। সম্পাদক-_শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্চ, এম্ এ, 
বি এল্। (€ ৫২৫২ টাঁক! ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখাগুলির নাম 

নিয়ে প্রদত্ত হইল,-_ 

রঙ্গপুর শাখা_ রঙ্গপুর ৷ সম্পাদক-_শ্রীন্রেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী; 
সুশিদাবাদ শাখা বহরমপুর । » শ্রীধজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ভাগলপুর শাখা-_ভাগলপুর । » শ্রীমণীন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এল্। 

ট্টগ্রাম শাখা-- চট্টগ্রাম । » ভ্রীত্রিপুরাঁচরণ চৌধুরী । 

গৌহাটী শাখা-গৌহাটা। » শ্রীভুবনমোহন সেন। 

বরিশাল শাখা-_বরিশাল। সতাপতি- -্রীনিবারণচনক্র দাশগুপ্ত, এম্ এ» 

বি এল্। সম্পাদক--শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী । 
বন্ধমান শাখা-_বদ্ধনান। সভাপতি---রায় শ্রীনলিনাক্ষ বন্ধ বাহাছর। 

সম্পাদক--শ্রীদেবেন্রনাথ সরকার ও শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, 

এম্ এ, বি এল্। 

কালনা শাখা_কালনা (বদ্ধনান )। সম্পাদক- -শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ, 

এল্ এম্ এস। 

দিল্লী শাখা দিলী। সম্পাদক-_শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যার, টিম(রপুর, 

দিল্লী । 

এরততি্, রাজসাহী, বাকুড়া, বারাণলী, পাবনা, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর 

'ও পুরুলিরায় শাখা আছে । 
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* বড়বাজার লাইব্রেরী এবং ফ্রিরিডিং রুম__৯১৯৭ লোয়ার চিৎপুর 
রোড কলিকাতা ১৯০১ খুঃ স্কাপিত। সম্পাঁদক-_ শ্রীমদনমোহল 

বন্মন। € ১৫৭২ টাঁকা)। 
বয়েজ ওন লাইব্বেরী---থ।৩ বীডন স্রীট, কলিকাত। ৷ 

বরাহনগর পীপল্ন্ লাইব্রেরী- -৩০ কুঠীঘাট রোড, বরাহরগর । ১৮৭৬ 

থুঃ স্থাপিত । 

বরিশাল রিডিং ক্লাব এবং লাইব্রেরী--বরিশাল ২৪ পরগণ!। 
বরেন্র অনুসঞ্ধান সমিতি--রাঁজসাহী | বান্ধব--কুমীর শ্রীশরৎকুমার 

রার, এম্ এ। সভাপতি- শ্রীজক্ষক্নকুমার মৈত্রেয়, বি এল্। সম্পা- 

দক--শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, বি এ। 
বর্ধনানরাজ ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরী -বদ্ধমান। স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ 

আফতাপ চাদ বাহাছুর কর্তৃক স্থাপিত। পুস্তক লইতে হইলে কোন 

মাসিক চাদ! দিতে হয় না, ৬২ ও ৩২ জম! রাখিতে হয় । বদ্ধমাঁন- 

রাজ কর্তৃক সমস্ত ব্যয় নির্বাহিত হয়। সম্পাদক-_-ডাঃ শ্রীজগদ্বন্ধ 

মিত্র । 

বাকৃলও পাঠাগার ও পুস্তকালর--চষ্টগ্রাম। সম্পাদক--গ্রীবিপিনচন্দ্ 

গুপ্ত । ॥ 

বাকুড়া জজ্জ লাইব্রেরী- বাকুড়া। 

*বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী-_-২৫।১ রাজ! রাজবল্লভ স্রাট, কলিকাত।। 

সম্পাদক-_শ্রীআশুতোব বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্এ। ( মিউনিঃ সাহায্য 
৩০০২) 

বাণীভবন--বগুড়া । 

বাণী সেবাশ্রম--কাশীনগর, যশোহর । সম্পাদক---জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ।. 

*বান্ধব লাইব্রেরী-_-১৮৬ বহুবাজার স্ব, কলিকাতা । (€ ১২৫২ টাকা) 

৯৬ 
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বান্ধব লাইত্রেরী-__ঢাকা। 
বান্ধৰ সমিতি--১৭* আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 
বান্ধব সমিতি-_দিলী। 

বারাকপুর ইভ্নিং ক্লাব__বারাকপুর | সম্পাদক-_শ্রীব, স, বন্দ্যোপাধ্যায় 
বারাকপুর লাইব্রেরী--বারাকপুর । 

বালক সম্মিলনী লাইব্রেরী-_সাধনপুর, চট্টগ্রাম । 
*বালীগঞ্জ ক্লাব লাইব্রেরী-_-৪৭ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা । (৭৫২ টাকা) 
বিস্তাসাগর লাইব্রেবী এবং বাঙ্গালী যুবক সমিত্তি-_-আমিনাবাদ, লক্ষৌ। 

সম্পাদক-__শ্রীকরুণাময় চট্টোপাধ্যায় । 

বিশ্বেশ্বরী লাইব্রেরী--কৈকালা, হুগলী । সম্পাদক-_-শ্রীরাজকুমার বেদ- 
তীর্থ । 

বীণাপাণি লাইত্রেরী --গুরুই, হিলচির1, ময়মন সিংভ | 

বীরভূম "অনুসন্ধান সমিতি-_হেতমপুর, বীরভূম । সভাপতি-_ প্রাচ্য বিদ্যা" 

মহার্ণব শ্রীনগেন্্রনাথ বস্সু সিদ্ধাস্তবারিধি। সম্পাদক-__মভারাজকুমার 

শ্রীমহিন! নিরঞ্জন চক্রবস্তী । ৫৯ কাত্তিক ১৩২১ স্থাপিত। 
পবেণিয়াপুকুর লাইবেরী এবং রিডিং ক্রাব--৩৬ বেণিয়াপুকুর রোড, 

কলিকাতা । (১২৫২ টাক))। 

বেলপুকুর পল্লা পরিষং__বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

নেলিয়াঘাট। সান্ধাসমিতি--১৬ বাবোয়াবিতলা। রোড, বেলিয়াধাটা, 
কলিকাতা । 

বেহাল! লাইবেরী,--নেহালা, ২৪ পরগণ।। ১৯০৩ খ্বঃ স্বাপিত । 

বেহালা সারস্বত সমিতি--ইরিসভা লেন, বেহালা ২৪ পরগণা । 
বৌদ্ধ ধর্মাুর সভা-__-৫ ললিতমোহন দাস লেন, কলিকাতাঁ। সভাপতি 

_শ্তরীমৎ রুপাশরণ মহাস্থবির, সহঃ সভাঁপতি-_শ্রীমৎ গুণালঙ্কার 
মহাস্থবির। সম্পাদক-_শ্রীবেণীমাধৰ বড়রা, এম্ এ । 
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ব্রাঙ্গণডাঙ্গা অমরাবতী লাইত্রেরী-_রায়গ্রাম, যশোহর । সম্পাদক-_ 

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী । | 

গব্রাঙ্গলমাজ লাইব্রেরী-_-২১২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাত।। পে৫২ টাকা) 
ভবানীপুব সাভিতা সমিতি--৫০ কীসাবিপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলি- 

কাতা। ১৩০৭ সালের ভাদ্র মাসে “ছাত্রসমিঠি” নামে প্রতিষ্ঠিত । 

সমিতিই ১৩১০ সালের চৈত্র মাসে “ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি” 

নামে অভিহিত হয়। সভাপতি-_রা'ঁর শ্রীষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্ত্রীক্ঠ, 
এমএ বিএল। সম্পাদক-_শ্রীশ্তামরতন চট্টোপাধ্যায়, বিএল। 

ভার্বেনা ক্লাব এবং লাইব্রেরী---১৩ হরিশ্চন্দ্র সুখাজ্ডি রোড, ভবানীপুব, 

কলিকাতা । 

মনোমোহন লাইব্রেরী---কমল! হাউস, ঢাকা। সম্পাদক-_শ্রীবিরাজ- 
মোহন দে। 

ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষৎ-_-ময়মনপিংহ। 
নহাবোধি সোসাইটি--১।এ কলেজস্কোয়ার । সম্পাদক--_শ্লীঅনাগারি ক' 

ধন্মপাল। 

মাইকেল মধুক্ছদন লাইব্রেরী--খিছিরপুর+ কলিকাতা । সম্পাদক-.. 

প্রীব, ক, বন্থু। 

মাজু পাবলিক্ লাইব্রেরী মাজুঃ হাওড়।। 

মাধবপুর পাবলিক লাইব্রেরী-_চৌগাছ1, বশোহর । সম্পাদক-_শ্রীদেবেন্্র- 
নাথ সিংহবর্্থা 

+* মিনার্ভী লাইব্রেরী,ও ইডেপ্টস্ লিটারেকি ক্লাব-_৯ পিক্নারীমোহন পাল 
লেন, কলিকাতা 

মিজ্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরী--১২ কালিদাস সিংহ লেন, 
কলিকাতা । € ৭৫২ টাক1)। 



(১৫৮) 

মুনলমান সাহিত্য সমিতি--১১।২ ছকু খানপাম। লেন, কলিকাতা । 

»* মেডিক্যাল ক্লাব লাইব্রেরী--৭২ হারিসন রোড, (১০০২ টাকা)। 
মেদিনীপুর সাহিত্য সমাজ-_মেদিনীপুর | 

* রভনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী--১২৮২ আমহাষ্” স্রীট, কলি- 
কাতা। (৭৫২ টাকা )। 

রতন লাইব্রেরী--সিউড়ী বীরভূম । সম্পাদক শ্রীশিবরদ্ব মিত্র । 
* রামমোহন লাইব্রেরী এবং ফ্রি রিডিং রুম --২৬৭ আপার সাকু লার 

রোড, কলিকাতা । সম্পাদক- শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, 
বার-এট-ল। (৬৫০২ টাকা)। 

রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয়-- রাজসাহী। সম্পাদক--শ্রীকাঁলী প্রসন্ন 
'আচার্মা, বিএ। 

রাণাঘাট পাবলিক লাইবেরী---রাঁণাঘাট, নদীয়া। 

রায়কালী সাহিত্য সমিতি- বগুড়ী। সম্পাদক -শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরদ্ব । 

লিটারেরি এসোসিয়েশন ও লাইব্রেরী -ভাউপাঁড়।, ২৪ পরগণা । 
শরৎ পুস্তকালয়- -সাধনপৃব, চট্টগ্রাম । সম্পাদক শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী। 

শিক্ষা সমিতি বালী, ভাওড়া। 

শিবপুব ওরিয়েন্টাল পঞ্চবটী লিটারেরি ক্লান --১৮ চৌধুরী পাড়া, হাওড়া। 
শিবপুর পাবলিক-লাখব্রেবী হাওড়া । | 
শিনপুব সাহিত্য সংনদ- হাওড়া । 

শিমুলজানি বিজয়া লাইব্রেরী বাঙলা ময়মনপিংভ | 

শিল্চর সাহিত্য সম্মিলন | 

সথা সশ্মলন--২১ কালিদ।স সিংহ লেন, কলিকাতা । ১৯০৭ খুঃ স্থাপিত । 

* সরস্বতী ইনষ্টিটিউট --৫১:৩ এাঁকারি টোলা লেন, কলিকাতা । সভাপতি 

...মাননীর ড।ংল্রীদেব প্রসাদ সর্ধাধিকারী, এমএ, বিএল্, এল্ এল্ 

ডি। সম্পাঁদক-- শ্রীধহুনাথ কঞ্িলাল, এম্-এ,বি-এল্। (৩০*২ টাকা)। 



(১৫৯ ) 

সারম্বত সমাজ-_৩নং গোয়াবাগান, কলিকাত|। 

সরাইল সারদাচরণ ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরী ও বিস্োতসাহিনী সভা-_ 

হরিপুর, পাবন1। 

সাহিত্য সংঘ-__কলিকাতা । 

* সাহিত্য সভা--১০৬১ গ্রে ট্রীট, কলিকাতা । সভাপতি--মাননীয় 

শহারাজ শ্রীযুক্ত স্তর মনীন্দ্রন্্র নন্দী, কে সি আই ই, বাহাড়র। 

সম্পাদক-_্রায় শ্রীরাজেন্্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাছুর, এমএ । (১৫০২ টীকা) 

সাহিত্য সভা-_ মালদহ । ৮ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রতিঠিত। 

সাহিত্য সমিতি-_দেরাদুন। সম্পাদক--রায় সাহেব প্রীঈশানচন্দ্র দেব। 
সাহিত্য সন্মিলন-_৯২ বনহুবাজার গ্রীট, কলিকাতা । সম্পাদক-_-শ্রীশচীন্ত্ 

নাথ মুখোপাধ্যায় । 

সাহিত্য সম্মিলন-_ডিউক্সা লাইব্রেরী, হাওড়া । সম্পাদক---শ্রীহুর্গাদাস 

লাহিড়ী । 
সাহিত্য সংসদ-_কালিগাঁও, মালদহ । সম্পাদক-__শ্রীকৃষ্চচরণ সরকার । 

সুঙ্গাদ পরিষদ ও হেমচন্দ্র লাইব্রেবী-_লঙ্গরটুলি, বাঁকীপুর। সম্পাদক-__ 

শ্রীপ্রিগুণাচরণ মিত্র, বি-এল্। ] 

সুহৃদ লাইব্রেরী -_বাঁণীগ্রাম, চট্টগ্রাম । সম্পাদক-_শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দে। 

হুগলী পাব্লিক লাইব্রেরী-- চু চুড়া। 
* হেমচন্দ লাইব্রেরী--২১ রামকমল মুখাঁজি হ্রীট, বিদিরপুর, কলিকাতা । 

১৯০৭ গৃঠ স্থাপিত । সভা'পতি--্রীব্রজগোপাল গোস্বামী, বিএল্ ও 

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিএল্। সম্পাদক-__শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যেঁ 

পাধ্যায়, এম্ এস্ সি। (২০০২ টাকা)। 

মন্তব্য--কলিকা তা 9 বাওসরিক মোট ৫৮৭৫২ টাঁক। পাঠাগারাদিতে 

সাহাধ্য করেন । * 



অস্টন্ম আবল্খ্যখন্ 

মুদ্রণ বিষয়ক তথ্য 
ছাপার অক্ষর ব! টাইপের আকার 

বাঙ্গলা ছাপাখানাক্ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিভিনন আকারের 4 

থকে । 

ডবল গ্রেট অঅ 

ডবল গ্রেট কম্প্রেই 

ডবল গ্রেট সেডেড 

ডবল পাইকা বা ছুইলাইন পাইকাও 

গ্রেট অক 

গ্রেট এন্টিক ০০০ 

ইংলিস অক 

ইংলিস ' এন্টিক £ঈজ্ইল্তিকুহছঙ্ছ 
পাইকা কুন্তলীন প্রেস 
'্সুল পাইক! কুম্তলীন প্রেস 
সরল পাইকা এর্টিক লুভ্তভলীম্ল ০প্রজ্ল 

সরল পাইকা দোভাষী কগোমহরনল 
ংপ্রাইমার প্রনঠর্বপ্রনঠর্বন 

বঙ্জাইস কুম্তলীন প্রেম ূ 
বজ্জাইস এন্টিক 'অকরঅআক ভরতচহ্থ 

অক্ষর বা টাইপ রাখিবার ঘুর_-:৪৫৭ 



প্রুফ-সংশোধন। 

রা , দিন হইতে লোকে নেঁচাথাও বৌল্তে বন্ত টি... 9 
পা ৪/১/ দেখিলেই ! শকুনরাবাজ পাখীতে £ যেমন এ! মারিয়! মাংস হ/ রে 

৮51 শা স নন? মায়, ক্লেইমত সেই সমত্ত নিমের্টোর মধ্যে লইয়া _27/ * 

2 যাই এবং শোর উঠানে াবি্প দিত)) হী খেলল ই 
টন ”1 শুট ফেলিয়া দিছে জানিয়া/শরে্ী সেগুলি! পৃ ক 

মি) করিয়া রাখাইন । [ক্রমে ' ঝাজার কর্ণ, 1 গোচর বে/ঠ 2/ন্না | 

2 51 শকুনেরা লিক লু বি ভৈছে 7 তিনি আ্যাদেশ দিলেন দলেন, 1/ 2//:২২ 
নি গ্ (ওকটা শকুন/৫ত ২ হাহা ঠা আমি যাহার যে প্রব্য হারাই, 4 -/ 

ঠা, “যাছে সমস্ত আনিয়া) দিক)” ইসা শুনিযা/লোকে নানা টি ডি ডি 

ডি হু কাদও জাল পর্টতিল মা (পাবক] বোধি সাহিহাঃ একটায় ১ 2 */ 

ঞ2/ আপি হইলেন: 

(কেশ আখ, এ 
৯] 2 এ - এ (সা ৫৫ (গালা ) প্বাপি্ট ২0৩৩ ৮০ লট এরীঘ তে, (পিসের 

৭2) মণি ০6 ভিএিখাসিওজা আকা এ্ীপাই টি জিত টা 

£1, রিক্ত শিকডা শব পাশ্ততি আসিপবাদিতে ৬1 ০ ০০৮4৪ 5 সিলিকা 

২) রে ৬৯ ছুটি গিনি দহ ৮1 5 ০০৮৫ পপি এপ পাট 21 মী " 
প১[ রন এঘাপন্এপহ জোসাছি বাগাতীকে ৮৪1 ৯ সাত শপ জেদ ক্যা হান 
১৯111 লব শোখলগঝচতা ৯২1 ৫৮» ০ উ।তিপিতি বা বসি 

কও) 7 এপ হৃঠি ০ পুডেলী 9৭ 7৮ কে 

১৪) নিন রি চিত্রে তা ৯৭। ৬৫ এুসপব আই ভিত দত 

₹শোধিত প্রনফ 
এ দিন হইতে লোকে কোথাও রৌড্রে বস্ত্র শুকাইতে দিয়া বা আভরণ 

থুলিয় রাখিয়া ভন্ঠমনন্ক হইয়াছে দেখিলেই সকুনেরা, বাজ পাখীতে যেমন 
ছে! মারিয়া মাংস লইয়া যায়, সেইমত সেই সমস্ত নিমেষের মধ্যে লইয়। 
যাইত এবং শ্রষ্টীর উঠানে ফেলিয়া দিত। শকুনের ফেলিয়া দিয়াছে 
জানিয়া শ্রেষ্ঠী সেগুলি পৃথক্ করিয়া রাখাইতেন। 

ক্রমে রাজার কর্ণ গোচর হইল যে শকুনেরা নগর লুঠ টান 
তিনি আদেশ দিকেন, “একটা শকুন ধর, তাহ] করিলেই আমি যাহার 
যে দ্রব্য হারাইয়াছে সমস্ত আনিয়া দিব” ইহা শুনিয়া লোকে নান। 
কানে ফাদ ও জাল পাতিল। মাতৃপোষক বোধিসত্ব উহার একটায় 
আবদ্ধ ভইলেন। 





€( ১৬১ ) 

পুস্তক পত্রিকীর আকার 
পুস্তক পত্রিকার মুদ্রণে আট রকমের কাগজ ব্যবহৃত হয় । যথা, 

ফুলঙ্কাপ্, ক্রাউন, [ডমাই, রয়্াল, ডবল ফুলস্কাপ্, ভবলক্রাউন, ভবল 
ডিমাই, -ডবল রয়াল, ইহার মধ্যে ৪ প্রকার কাগজের আকার নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

ফুলস্কাপ 5 ১৩২ ইঞ্চি ৮ ১৬হ ইঞ্চি 

ডিমাই র্ ১৮ ইঞ্চি৮২১ ইঞ্চি 

রয়াল ড় ২০ ইঞ্চি২৬ ইঞ্চি 

ডবল ক্রাউন ... ২০ ইর্ধ্ঃ১৩০ উনি । 

ইংরাঁজীতে “ফো লিও” বলিলে একত৷! কাগজের অর্ধেক ও “কোয়াটো” 
বলিলে একতা কাগজের সিকি বুঝায় । “কোয়ার্টো”তে বইএর ৪ পাতা 
৮ পৃষ্ঠা হয়। সমস্ত কাগজই একটি ভীজকর! থাকে । বাঙ্গালা মুদ্রাধন্ত্ে 
“ফুলস্কাপ” আকার বলিলে পুর্ণ ফুলস্কাপ কাগজের অঞ্ধেক আকার বুঝার । 
তাহাতে ৪ পৃষ্ঠা করিলে ইংরাজীর “কোয়ার্টো” আকার হইয়! পড়ে। 
অর্থাৎ ইংরাজী কোয়ার্টো (১ )-লবীঙ্গালা ৪ পেজী, ইং অক্টেভো (৮) 

-বাং ৮ পেজী ইত্যাদি । 

বাঙগলায় পুস্তক পত্রিকার “ফন্মী” অর্থাৎ ভাজকর। ছাপান একত। 

কাগজ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রকারের হয় ;-_ 

ফুলস্কাপ -১১৪ ও ৮ পেজী। 

ক্রাউন ১,১৪১ ৮১ ১২ ও ১৬ পেজী। 

ভিমাই ৫১ ৮১ ১২ ও ১৬ পেজী। 

রয়াল ১১১. ৮০১২ ও ১৬ পেজী। 

ডবল ফুলস্কাপ ... ৮ ও ১৬ পেজী। 

ডবল ক্রাউন *** ৮; ১৬, ২৪ ও ৩২ পেজী। 

৯৯ 
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তন্মধ্যে ফুলঙ্কাপ্ ৪ পেজীর আকার ... ৮উ ইঞ্চি১৬৬ ইঞ্চি 
ডিমাই ৮» রে ৮৪০ উড রত 2 

রয়াল ৮ ৩ রি দত, কহ 262৬ 1৪ 

ডবল ক্রাউন ১৬ » ্ যে রা ৩ 

ডবল ফুলস্কাপ রি টু ২১ 8 ৮৮৬৪ ১ 

ইত্যাদি। 

ডিমাই আট পেজীর উদাহরণ--_“ইংরাজের কথা,” সাহিত্য, মাল, 
নৈবেগ্ঠ প্রভৃতি 

রয়াল আট পেজীর উদাহরণ _-পাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, নারায়ণ, 

ভারতী, গন্ভতীরঃ, গৃহস্থ । 

ডবল ক্রাউন আট পেজী-_ভারতবর্ষ, মানসী ও মন্মবাণী, প্রবাসী, 

স্বাস্থ্য সমাচার প্রভৃতি । 
ডবল ক্রাউন ষোল পেজী-_সমসামগক্রিক ভারত -গ্রন্থাবলী, শ্রীযুক্ত 

রাখাল দাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাঙ্গালার উতিহাস”, বসস্তকুমারের 

“সপ্রত্বর1,” কালিদাসের *ব্রজবেণু* | 

ডবল ফুলস্কাপ্ যোলপেজী---গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত “আধুলি 
ংস্করণ গ্রন্থাবলী”। 

ডিমাই বার পেজীর উদাহরণ ্রীগ্তামাচরণ কবিরত্ব প্রণীত 
ভিক্টোরিয়া শিশুবোধ । 

বইয়ের প্রথমে বে আকার থাকে দৈর্ঘ্যের দিকে তই বার ও 

বিস্তারের দ্রিকে একবার কাটিলে শাকার কিছু ছোট হয়। 



১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পঞ্জিকা 
দ্বিতীয় ভাগ 

এপরখম্ম ল্যান 

১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ 
(শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিছ্ভাভূষণ লিখিত ) 

( “সাহিত্য পরিষদে পঠিত এবং “মানসী ও মন্ত্বাণী” হউতে পুনমুভ্রিত 

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালাদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন 
কি প্রকারে বঙ্গীয় সাহিত্য-পঞ্জী রক্ষিত হইত তাহা বলিতে পারি না। 
মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়, মুন্সী আবছুল করিম, প্রাচ্যবিছ্ঠামহার্ণৰ 

নগেক্্রনাথ বন্থ প্রমুখ পু থিনবিশগণ হরত তাহা অনুমান করিয়া বলিতে 

পারেন। পাঁচ বৎসর পুর্বে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কান্ভখোদিত 
ব্লক হইতে মুদ্রিত অন্যুন ২* বৎসরের পুরাতন একখানি পুথির সংবাদ 

দিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালার এই দুদ্রণপ্রণালী তিব্বতী ব 
নেপালী পদ্ধতির অনুকরণ (771156075 ০91 0) 735089.11 1.9080 255 

21)0 11065190506) 08105655791 719,849 3 3, 4,5০9, 

20051 3500 149 7 05708512550 200. 016১৮51974১ ৮০] 

1, ০, 1. ০. 59 (0.515-5576-) ট-4০)। সেষাহা হউক, হুগলীতে 

(.1091155 ৬৬/11/8175 যখন পঞ্চানন কম্মকার নামে বাঞ্চগালার 0০90101৮- 

এর সাহায্যে কাঠের খোদাই বাঙ্গালা অক্ষর তৈয়ারি করিয়! [ব০1:০- 
7118 735,555 12211)94-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছাপিলেন১ তখন 



€ ১৬৪ ) 

হইতে বাঙ্গালা অক্ষরে বই ছাপা হইতে সুরু হইল। পূর্বে ছাপার 

বাঙ্গালা অক্ষর দেখিবার বড় একট! সুবিধা বাঙ্গালীর ছিল ন!। তবে 

[7810,59-এর ব্যাকরণের পূর্বে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ছইথানি বাঙ্গাল অক্ষরে 

মুদ্রিত পুস্তক লগ্ন নগরে প্রকাশিত হয়। রেভারেও্ড বেণ্টে! 
প্রার্থনামালা” ও প্রশ্থমালা? নাম দিয়া এই গ্রন্থ ভুইখথানি রচনা করেন। 

বেন্টোর পুস্তকের পুর্ব ১৬৯২ ্রীষ্টাবে 35551 পাদরী 61) 0০ [01)- 

* 1822৮) (5৮0 9012705 201620176 051 ও 015502 05 13628, 

এই চতুগ্রন্থকার লিখিত পুস্তকে * বঙ্গ ও ব্রঙ্দগ ভাষার অক্ষর ছিল; 

অতঃপর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে ]0172.07 [7115010101 6- 

07301 ঘ1106-এর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাধিকার-গ্রন্থে 1 যেমন ১০০টি 

ভাষার বর্ণমাল! স্থান পাইরাছিল, তেমনই কৃতকগুলি বাঙ্গাল! বর্ণমালা ও 

তাহাতে স্থান পাইয়াছিল। এ ছাড়া আরও ছুই একখানি বিলাতী 

গ্রন্থে বাঙ্গালা বর্ণমালার নমুন! খুঁজিলে দেখিতে পাঁওয়! যাইতে পারিত। 
পরত গীজদের বাণিজ্য যখন কোন কোন প্রাচাদেশে চলিত্তেছিল, 

তখন টব 517০ 09. 0910109. (১৫২৯-১৫৩৮ ) তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 

ব্ঙ্গদেশের সহিত রীতিমত ব্যবসায় চালাইতে আরম্ত করেন। ১৫৮১ 

ঈ. এই পুণ্তকখানির নাম 0১56:5961075 19751005586 11901051715 0065 

[0০০৮ 567৮11 8 1? 11510016 172001181165 51 2 1] 06115061017 06 11 4১5110170- 

77766 06 129. (50515001716: [07505665095 11995 €£ 06 12. 01711)6 2 

7 2১050617716 [২০৪16 ৫05 50191770652. 12115, 10817 169 76785 ]651- 
ূ ড্ 

+1+1072175511507 70 90019977550150175290150077915097 বাঙ্গালা 

বর্ণমালার শিরোদেশে লিখিত আছে,-_'4১11102155507) 86708510050 067- 
0৬10817, বিলাতে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত পুন্তকখানির খুব প্রতিপত্তি ছিল ।--.0. 4 

[1087501১ 91950110175 06 076 82175511 21:48952077958 17917205885, 
$ 

893. 

পপ পাপ পপ পা পা পপ পপ পন শপ পাটি লি 

4 



€ ১৬৫ ) 

ীষটার্বী হইতে প্রতিবর্ষে একথানি করিয়া পর্তগীজ জাহাজ বাঁণিজা- 

ব্যপদেশে চট্টগ্রামে আগমন করিত। ক্রমশঃ 799, 05:058০র চেষ্টায় 

অনেক পর্ত গীজ বঙজ্সে বাস করিতে লাগিল। তার পর ছুই শত বৎসর 

চলিয়া যার ;--অতঃপর ধর্মের তথা বাণিজ্যের কোন এক খেরালের 

বশে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। কলে ৯৭৩৪ খীষ্টাব্ধের 

২৮এ আগষ্ট তারিখে [20067 ঘা15৮ [১12706) 05, 25500000020 

নামক ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়াল নগরীর (?) একজন পর্তুগীজ 

১0125177717 মিসনবী বঙ্গভাষ! ও পর্ত গীজ ভাষায় একথানি শ্রীষ্টীয 

ধর্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্রসার রচনা করেন। তিনি ইহার 

ৃ নাম দেন-_-“00০17%75277010 005 11155719509. 1759, 0:0172.00 

ও) 117759. 13677928112. * এই গ্রন্থথানি এবং ইহার আর ছুইখানি 

গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। উহার অপর ছুই খানি 

গ্রন্থের আলোচ্া বয় € ১১ ত্রীষ্টীয় ধর্দমতেব প্রশ্নোত্তরী এবং € ২). 
পাপা পাপাপপশ ক লপা আকাশ পপ পাপা শশী পপ এ 

রং  পুস্তকখানির প্রত্যেক  বামদিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে “0০12961 হব 

00105 0159৮ এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে “05079015700 02. 10০9৮071122. 

0071082৮ লিখিত আছে । আকার ক্রাউন ১৬ পেজি; পুস্তকখানির বামদিকের 
পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাক্জীল। এবং দক্ষিণদিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্ত গীজ অনুবাদ 
আছে। এসিয়াটিক সোসাইটাতে এই পুস্তকের একখও সংরক্ষিত আছে; কিন্তু তাহ 
থণ্ডিত। এই গ্রস্থের ৪র্থ পৃষ্ঠায় ভাওয়ালের নাম উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 
বিশেষ বিস্তত বিবরণ 1751 :17550 270 চ975981)0, 1014 017. 02 4০ 
65 জরষ্টধ্য। অপর দুইখানি গ্রগ্থেরও কিঞ্চিৎ আলোচন। ইহাতে আছে । [075 
[১157০৪1-এর দ্বিতীয় গ্রন্থথানির নাম প্রভৃতি এখনও জান বায় নাই। ইহার তৃতীয় 
পুস্ভকখাঁনির নাম “৬০০77171715 লা 1910ল, 1672711557০009862 91৮17 

3100 17 0025 1087665.” ১৫৫৭ খীঃষ্টান্দে 71817015 ১591৪-লিখিত 40516015700 

06 ]1)০০৮179” নামফ খ্রী্ীয় ধন্্মতের একখানি পুস্তক 80505176177055 কর্তৃক 

গোয়ার মুস্্রাযস্ত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত 5৪057 7157021-এর ১ম গ্রচ্থের 
কি কোন সম্বন্ধ আছে ? ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে [7]. 7. 05601 নামক চন্দননগরের 5. 

[.০915 গির্জার ৬1০57 এই গ্রশ্থের একটি সংস্কৃত সংস্করণ প্রকীশক্করেন। ইহার 
বাজল! অংশ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল । 



€ ১৬৬ -) 

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান। এই তিন খানি পুস্তঞ্েই বাঙ্গালা 
কথাগুলি রোমান অক্ষরে লিখিত। ইহার চৰিবশ বংসর পরে বিলাঁতে 

বেণ্টোর বই এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে হালছেডের বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 

বাহির হয়। এই ছুই পুস্তকেই বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গালাকথা প্রথম মুদ্রিত 
হয়। ইভাদের পর হইতে মুদ্রাবন্তের কপায় এতাবৎ সার্ঘলক্ষা ধিক. 
বাঙ্গাল৷ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং নহু কল্যাণনিদান ইংরেজের অনুগ্রহে 

তাহাদের যতসামান্ পঞ্জীও রহিয়াছে । 4১09175, [:051710570012, 

13151017970, 17906 প্রভৃতি বিলাতী পণ্ডিত বঙ্গসাহিতা-পঞজী-রক্ষা 

কলে যথাসাধ্য শরম স্বীকার করিরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কুতজ্ঞতাঁভাজন 
5ইয়াছেন। ভহাদের পর 08108. 00, (58206 মুদ্রিত বাঙ্গল৷ পুস্তকের 

সাময়িক তালিকা প্রকাশ করিয়। সাহিত্য-পঞ্জী রক্ষায় কথঞ্চিৎ সহাক়্তা 
করিয়া আফিতেছে । বিদেশায়দিগের চেষ্টায় যাহা হইবার তাহা হইয়াছে 
ও হইতেছে । পবে রামগভি ন্যাররড্রঃ রাজনারায়ণ বস্তু, মছেন্দ্রনাথ 

ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রনাথ বিগ্যানিধি, রজনাকান্ত গুপ্ত প্রভৃতির চেষ্টায় 
বঙ্গীয়সাহিত্য-পঞ্জীর কিঞ্চিৎ উপাদান সংগৃহীত হয়। 

অতঃপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযতৎ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ হইতে প্রতি বৎসর 
বঙ্গসাহিত্যের একটা বিবরণ প্রস্থত করিয়া আসিতেছেন। ১৩১১ 
বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সাহিত্যপরিষদ্গতপ্রাণ পরম অন্ধাম্পদ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ 
মুস্তফী মহাশয়ের উপর এই কাধ্যের ভার ছিল। ১৩১২ সাল হইতে 
এই বিবরণ প্রস্ততের ভার আমার উপর অপিত হয়। তদনুসারে অগ্চ 
আমি ১৩২২ বঙ্গাবের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। 
এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে অসম্পূর্ণতা-ক্রটি থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবন! ; তজ্ঞন্য 
পূর্ব পূর্ব বৎসর যে কৈফিয়ৎ দিয়াছি, এ বসরও আমার সেই একই 
কৈফিয়ৎ) 'আমার এই ফর্দে ধাহারা আলোচ্য বর্ষের সমস্ত লেখকের 
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নাম দেখিতে চাহিবেন, তাহারা নিবাশ হইবেন, একথা পূর্বেই বলিয়া 
রাখিতেছি। 

আর একটি কথা বলিয়া রাখ! উচিত, মনে করিতেছি । আপাততঃ 

সুসঙ্গত কারণে পরিষৎ কোন গ্রন্থের সমালোচনার ব্যবস্থা রাখেন 

নাই । কাজেই এই বিবরণীতে কোন পুস্তকের সমালোচনা থাকিবে 

ন।। তবে এই সাহিত্য বিবরণীতে সাহিত্যের বিভিন্বিভাগ সম্বন্ধে 

গতি লক্ষ্য করিয়া যা” ছুইচারি কথ। বলা হয়, তাহারও একটা 

পরোক্ষ ফল সাহিত্যের উপর ফলে। বঞ্তনান প্রবন্ধে তাহার একটু 

আভাষ দেখাইতে চেষ্টা করিরাছি। কিন্তু সেচেষ্টায় কেহ যদি ক্রটি 

দেখেন, তাহা আমার ক্রি বলিয়া! বুঝিবেন-_পরিষদ্দের নয়। 

আলোচ্য বর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অন্যুন ৮৭৩ খানি বাঙ্গাল 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু গত বর্ষের মুদ্রিত বাঁঙগাল৷ পুস্তকের 
সংখ্যা ১২৩৪। তন্মধ্যে ঘে সকল পুস্তকের নুতন সংস্করণ হইয়াছে, 
তাহাদ্দের সংখ্যা ৩৬১1 এগুলির সংখ্যা তালিকাভুক্ত হয় নাই। 

ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কতে প্রকাশিত ৭৫২ খানি 

পুস্তক বিষয়ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়-_ 
আলোচ্য বর্ষে” 

কলা বিগ্ঠায় ১৭ সাহিত্যে প ৩ 
জীবনবৃত্তাস্তে ২” আইনে ১৫ 
নাটকাদতে ৫২ চিঁকৎসাক়্ ৪ 
উপন্তাসে ১৪৫ দর্শনে ১৪ 

ইতিহাস-ভূগোল ৪৯ কাব্য ও কবিতায় ৬৭ 
ধন্ম ।বষয়ে ৭৩ বিজ্ঞানে ১৮ 
ভ্রমণবৃত্তাস্তে ৮ বিবিধ বিষয়ে ১৮৪ 

মোট ৭৫২ খানি পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে। কি 
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খুষ্টানদ্িগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি, পুর্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় 
এবারও তালিকাভুক্ত কর হয় নাই। 

পূর্বোক্ত বিভাগের মধো-- 
ইতিহাস ও ভূগোল ৪৯ খানির মধ্যে ৩৫ খানি 

সাহিত্যের হত, ও ৮. ৫১৮ 
কাব্য ও কবিতার ৬৭ এ এ. ইশ ১ 

বিজ্ঞান-বিষয়ক ১৮ ্ হি 2 

বিবিধ বিষয়ক ১৮৪ রী এ. ৯৩১ 

মোট ২১৮ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য 

(১) কলাবিগ্যা--শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেনের “হারমোনিয়ম শিক্ষা ও 
গান শিক্ষা", শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বণিকের “মুদঙ্গ প্রবেশিকা” প্রভৃতি 
১৭ থানি পুস্তক এই বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই 

পুস্তকগুলি বাহির হওয়ায় এ বিভাগের গৌরব আদৌ বাড়ে নাই। 
শুধু হারমোনিয়ম বা মৃদঙ্গ বাজাইর1 কলাবিগ্ভার পরিচয় দিলে চলিবে 
না। “কিষক+, ব্ব্যবসারী' প্রমুখ মাসিক পত্রগুলি ঘে প্রণালীতে 
কলাবিগ্তার অনুশীলনে সহায়তা করিয়াছে, অন্ততঃ তাহাই অবলম্বন 

করিয়া! লেখকগণ এ বিষয়ে পুস্তকাদি-রচনায় যত্ববান হইলে দেশের ও 

সাহিত্যের কিছু কাজ হইতে পারিত। প্রত্যুতঃ শিল্পবিষয়ক সামগ্দিক 

পত্রগুলির গত বর্ষের চেষ্টা প্রশংসাস্চচক না হইলেও নিন্দা হয় নাই । 

তণ্ভিন্ন অন্তান্ত মাসিকপত্রেও কলাবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়া এ বিভাগের অভাব কিয়ৎপরিম।ণে দূর করিয়াছে। 

জীবনবৃত্তান্ত--এ বিভাগের ১০ খানি গ্রন্থের 'মধ্যে নাম করিবার 
মত গ্রন্থ বাহির হইরাছে ছুইথানি। একখানি শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ 

ঘোষ লিখিত 'মহাত্! “কালীপ্রসন্ন সিংহ”, অপরথার্মি, স্বামী সারদানন্দ 
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সঙ্কলিত শশ্রীশ্রীরামক্ষ্৫প্রসর্ন”। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, এই 
বিভাগের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । 

অনুবাদ-শাখায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার লিখিত “নিগ্রোজাতির 
কর্ম্মবীর” অনুবাদ হইলেও এই বিভাগে অতি উচ্চস্থান অধিকার 

করিয়াছে । এরপ গ্রন্থ হইতে শিখিবার জিনিষ অনেক পাওয়া যায়। 

আত্মজীবনবৃত্তীল্ত কিরূপে লিখিতে হয়, এই গ্রন্থ তাহার আদর্শ হইবার 

উপযোগী । 

মাসিক পত্রাদিতে গতবর্ষে যতগুলি জীবনবৃত্তাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, 

তন্মধ্যে শ্রীযুভ্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের “মধুস্বতি” বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উহ! 
এখনও শেষ হয় নাই--ভারতবর্ষ পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে । 

এ বৎসর বদি এ বিভাগে অন্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত ন! হইত, একমাত্র 

“মধুম্থৃতি'ই ইহার নাম বজায় রাখিতে পারিত। 

(৩) নাট্যপাহিত্য-_[নাটক, প্রহসন, চুট্কী নাটকাদি ]--এই 

বিভাগে ৫২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাদের আমরা ঢইটি 

উপবিভাগ করিব। একটিতে থিয়েটারে অভিনীত পুস্তকগুলি এবং 

অপরটিতে অন্ত নাটকাদির উল্লেখ করিব। 

থিয়েটারে অভিনীত বইগুলির মধ্যে দ্বিজেন্রলাল রায়ের “সিংহল- 

বিজয়” ও “বঙ্গনারী” উল্লেখষোগ্য । 'বঙ্গনারী” পুস্তকে বঙ্গনাবীর বিশেষ 

কিছু প্রাধান্য, বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব প্রদাশিত হয় নাই বলিয়া “বঙ্গনারী”র 

নামকরণট। তেমন সার্থক হয় নাই বলিয়া মনে হয় । 

ক্ষীরোদচন্ত্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের “বাদশাজাদী' তাহার লেখনীর 

উপযোগী হয় লাই 
শীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 1৮00০5এর 41545 ০0£ 1৮০95 

অবলম্বনে “গুভদৃষ্টি'-নাঁটক রচন। করিয়াছেন. বিষয়টি ভারতীক্স চরিত্রের 
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মধ্য দিয়! বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাঁবটি ভারতীয় না হওয়ায় কেমন 

যেন বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে । 

“1৩1০1122101 ৬610106" অবলম্বনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

'সওদাগর' এবং শ্রীযুক্ত মনোজমোভন বন্থ-“সোণায় সোহাগা” লিখিক়াছেন । 

শ্রীযুক্ত দাশরথি সুখোপাধ্যায়ের_-“কগ্হাঁর? ভিটেকৃটিভ্ আখ্যানমুলক 

নাটক- বায়স্কোপ ?ায।এর মত ঘটলাবর্তময় | 

শ্রীবুক্ত নারা়ণচন্্র বস্থুর হামির'এর ভাষাও নাটকীর 27৫ হিসাবে 
মন্দ হয় নাই । 

চুট্কী নাটকাঁদির মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ুর “রাতদুপুরে'ও শ্রীযুক্ত 

মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যারের “শ্ামন্তন্দর', 'মানে মানে”, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন 

মুখোপাধ্যায়ের "হাতের পাচ” শ্রীষক্ত মনোমোহন গোস্বামীর “গুরুদ ক্ষিণা” 

উল্লেখযোগ্য । 

শ্রীবুক্ত হরনাথ বন্ড 'কবার'-জীবনকাহিনী লইয়া একখানি পর্চাঙ্ক 
নাটক রচনা করিক়্াছেন। 

থিয়েটারের জন্ত রচিত হয় নাই, অথবা সাধারণ থিয়েটারে অভিনীত 

হয় নাই, এইবপ নাট্যগ্রস্থের মধ্যে ফান্ুনা” ও “বৈরাগ্যসাধন” উল্লেখযোগ্য । 

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাঁহিভীর “সাগরের ভাঁক' বাঙ্গালায় [1১500 

[)19,75র এক সুন্দর নিদশন । 

বদ্ধমানাধিপতির দৃপ্তকাব্য “শুকদেব, এবং শ্রীমতী কামিনী রায়ের 

দৃশ্ঠকাব্য “অন্বা' অপর ছুইখানি উল্লেখষোগ্য গ্রন্থ । 

শ্রীমতী হেষলতাদেবীর “সমাজ বা দেশাচার” নামক ক্ষত নাটক- 

খানি 1095এর ধরণে রচিত একখানি সুন্দর গ্রস্থ,য এখানিও 

অভিনয়োপযোগী | 

র্সাতে প্রকাশিত সৌরীন্দ্রবাবুর “মৃত্যু-মোচন” এবং শ্রীযুক্ত 
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সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের “পিলিয়াস্ এবং ন্যালিস্যাওা” নামক অনুদিত 
নাটক ছুইখানি পুস্তকাঁকারে বাহির হইলে আদূত হইবে । এ ছুইথানি 
যে বৈদেশিক নাট্যান্ুবাঁদ বিভাগের উপাদেয় পুস্তক হইবে তাহাতে 

সন্দেহ নাই । 

(৪) উপন্তাস ও কথাসাহিত্য ।-- আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগের 

১৪৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত করখানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য । 

শ্রীমতী অনুরূপ! দেবীর “মন্ত্রশক্তি' একখানি উপাদেয় উপন্ত।স। এখানি 
১ম বর্ষ হইতে “ভারতবর্ষে” ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত “ছিন্নহস্ত' বিলাতী ডিটেকৃটিভ 

গল্পের অনুবাদ । 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিত “কমলা” একখানি স্থন্দর সামা- 
জিক উপন্যাস । 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দের আধুলি সংস্করণের তিনখানি সুন্দর 
উপন্তাস বাহির হইয়াছে; প্রথম “অভাগী”_-শ্রীযুস্ত জলধর দেনের 

সমাজ সমস্তামূলক উপন্টাস। দ্বিতীয়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায়ের 

“ধন্্পাল'--স্কটের ধরণে ইতিহাসের সহিত রোম্যান্সের স্বন্দর সন্মিলন। 

ইতিহাসকে এইরূপে মুখরোচক ও লোকপ্রিয় করিবার পক্ষে রাখালবাঁবুর 
চেষ্টা সার্থক হইয়াছে । তৃতীয় উপন্তাস শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
“পলীসমাজ”। 

রায় এম সি সরকার বাহাদুর এগ সন্সের আধুনিক সংস্করণে শ্রীধুক্ত 

শরতচন্ত্র চট্টেপাঁধ্যায়ের চন্দ্রনাথ” উপন্তাস প্রথম গ্রন্থ। এখানি পূর্বে 
'যমুনা”-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা শরত্বাবুর গৌরব ও 

কৃতিত্ব অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে। 

অনদাবুকষ্টল হইতেও এ সংস্করণের প্রথম পুস্তক “শুভচুর্টি ও অন্ঠান্ত 
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গল্প” বাহির হইয়়াছে। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন 

ঘোষ। 
এই আধুলি সংস্করণের গ্রস্থাবলী বঙ্গসাহিত্যে নুতন সৃষ্টি । 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-__কোম্পানি সুলভ পৌরাণিক চিত্রাবলী গ্রস্থের 

মধ্যে শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ রায়-প্রণীত "শর্শিষ্ঠা' নামক উপন্যাস প্রকাশিত 
করিয়াছেন। 

 শ্রীধুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বাছাইকরা কয়েকটি ছোট গল্প “পসরা 
নামে বাহির হইয়াছে । 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্রর ঘোঁষালের ছোট গল্পের বই “বারুণী+, শ্রীমতী 

কাঞ্চনমালা দেবীর “ম্তবক” শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর “ব্যথা এবং শ্রীধুক্ত 
ফকিরচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিকথা” আর ৪ খানি. উল্লেখযোগ্য পুস্তক । 

শ্রীবুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্বদীপ পুস্তকাকারে বাতির 
হইয়াছে । ডিটেক্টিভ গল্পের মত একটা কৌতুহল ইহাতে আরম্ভ হইতে 

শেষ পধ্যস্ত বিদ্যমান । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্ত্রীর “বিধবার ছেলে' উপন্তাস ও ধর্মকথার 
অপুর্ব মিশ্রণ । 

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের ছোট গল্পের বই “সইমা” ও “ছেটবউ" 
নামক উপন্াঁস হইখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক । | 

শ্রীযুক্ত শরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “মেজদিদি' “আধারে আলো” ও 

“দর্পচুর্ণ”গ এই তিনটি গল্প একসঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । 

“মেজদিদি” গল্পটি তাহারই “রামের স্ুমতি” ও পর্ন্দুর ছেলের” হুবহু 

অন্থকরণ। “দপ্পচুর্ণ” গল্পটির প্রথমাংশ বেশ সুন্দর, শেষট! লেখক বড়ই 
তাড়াতাড়ি করিয়! নারিয়াছেন। "তাধারে আলো” গল্পটির উপসংহার ভাগ 
উজ্জল "গোড়ার অংশটি জঘন্য রুচির পরিচায়ক । শরৎ বাবুর “পল্লীসমাজ, 



€ ১৭৩ ) 

নামক আধুলি সংস্করণের উপন্তাসাবলীর অন্তভূক্ত উপন্তাসথানি ক্ষুদ্র 
হইলেও অনেক লেখকের বড় উপন্যাস অপেক্ষ! ভাল হইয়াছে ; কিন্তূ 

তাহা হইলেও তাহার পরমা" চরিত্রে বিন্দুর ছেলের বিন্দুকেই যেন 
আর একভাবে দেখি। তাহার নত সুষোগ্য লেখকের লেখায় এরূপ 

একই ধরণের চিত্র উপর্ধ্,পরি পাইতে কি কেহ ইচ্ছা করেন? 

শ্রীমতী অন্ুরূপা দেবীর “উত্কা, ও “চিত্রদীপ” প্রকাশিত হইয়াছে । 

উন্ক।তে “উল্কা” ও “সাজন্গী* নামক গল্প এবং চিত্রদীপে নয়টি গল্প আছে। 

লেখিক। ছোটগল্প রচনায়ও কিছু আর্ট ও মুন্দীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন । 

'উন্ধ” বড় গল্প বাঁ উপন্যাস, ধারাবাহিক ভাবে 'মানসী”তে প্রথমে 
প্রকাশিত হঃয়াছিল। রচনায় সমাসবহুল বাক্যাবলী ব্যবহারের প্রলোভন 

লেখিক। সংবরণ করিতে পারেন নাই। এরূপ রচনা “সীতার বনবাঁসে”র 

বুগে মানাইত ; আজকাল কি শোভন হইবে? 
কথা-সাহিত্যের অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের 

“কবি-কথা+ বিশেষভাবে উল্লেখ্য । সংস্কতের ভাব যথাযথ বজায় রাখিয়া 

নিখিল বাবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়৷ “শকুস্তলা” “মালতীমাঁধব প্রভৃতির 

অন্তবাদ করিয়াছেন তাহ! বস্ততঃই প্রশংসার যোগ্য । 

অন্ুবাদশাথান ডাক্তার সতীশচন্্র বাগ্চীর “ফরাসী গন্স* বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য । এখানি এমনই সরল, সহজ, সতেজ অথচ সলীল ভাষায় 

লিখিত যে ইহা পড়িতে অনুবাদ বলিয়া! মনে হয় না। কিন্তু ফরাসী মূলের 
প্রত্যেক উক্তির সহিত ইহার সুন্দর সাদৃশ্ঠ বর্তমান । বাঙ্গালা অনুবাদকগণ 

অনুবাদ প্রণালীর অন্ুবর্তন করিলে ব।ঙ্গালায় অনেক ভাল অন্ুবাদ-গ্রন্থ 

পাওয়। যাইবে। | 

. গত বর্ষের মাসিকপত্রগুলিতেও অনেক উপস্তাল ও ছোট গল্প বাহির 

হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রথম শ্রেণীর রচন! খুব অল্পইসসাছে । 
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“ভারতবর্ষে শ্রীমতী অনুরূপাঁ দেবীর “মহা নিশা” চলিয়াছে । ' ইহা 

এখনও শেষ হয় নাই। লেখিকা নারী-চরিত্র অন্কনে ও বিশ্লেষণে বিশেষ 
'ক্কৃতিত্বসম্পন্ন ; কিন্তু তিনি রচনা বড় বেশী কাপাইয়া ফেলিতেছেন। 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কথা-সাহিত্যে বেশ নাম করি- 

ফলাছেন। গতবর্ষ হইতে তীহার ্শ্রীকান্তের ভ্রমণ নামক একখানি 
ক্রমশ:-প্রকান্ঠ নূতন ধরণের উপন্যাস “ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইতেছে । 

উৎকট প্রেমের কথ। ছাড়াও যে উপন্যাস লেখা যায়, এই উপন্তাসখানিই 
তাহার দৃষ্টাস্ত-স্থল হইতে পারে। 

গতবর্ষের “ভারতবর্ষে ক্গীরোদ বাবুব দিত? উপন্তাস শেষ 

হইয়াছে । ইহা ক্ষীরোদ বাবুর লেখনীর বিশিষ্টত। বা কৃতিত্বের পরিচয় 

অতি অল্পই দিয়াছে । উপন্তাসথানি ট্রানিয়া বুনিয়া বাড়ান হইয়াছে । 

চরিত্রচিত্রণ কি ভাঁবসম্পদ অথব! ভাযামনোকধ্যে ইহ কি “নাবায়ণী”র 

প্রগিতষশ। শ্পন্ভাসিকের মধ্যাদ! রক্ষা করিতে পারিয়াছে? 

প্রবাসী'তে শৈলবালা ঘোষজাঁয়া নাহী নৃতরন লেখিকা শেখ আন্দু” 
উপন্টাস শেষ করিয়াছেন । লেখিকা 7০914 হইতে পারেন, কিন্তু মাত 

1১919555ই কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে । সভিস ও মুসলমান মোটর- 

চালকের সহিত শিক্ষিত নঙ্গবালার প্রেমে পড়ার চিত্রটা কি এতই 

স্বাভাবিক ? এটা সংক্রামক বোগে ছাড়াউল না কি? পুরুষলেখক 

না হয় সহিসের প্ররেমে-পড়া বাঙ্গালী মেফের চিত্র আঁকিয়া বাহাছুরী 

বোঁধ করিয়াছিলেন ; বাঙ্গালী রমণী হয়া লেখিকা কফিরূপে এই জঘন্য 

চিত্র অঙ্কন কবিলেন? শেখ আন্দুর চরিত্রটি বেশ উজ্জ্বল ও সুন্দর । 

তাহাঁরই পার্খ মহিলা-মস্কিত বঙ্গমহিলার চিত্র (“লাবণ্য ও “জ্যোত্না।, 

বিশেবতঃ লাবণ্যের চরিত্র ) যেরূপ ভাবে অহ্বিত হঈয়াছে তাহাতে আমরা 

স্তম্ভিত ভইয়/ছি। রবীন্ুনাথের ভন্তুকবণে ভাষার পিরামিড. গড়া 
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সকশের পক্ষে সহজ নহে ; তাই লেখিকা যেখানেই কথার বুকৃনি দিয়! 
ভাবের খেল। দেখাইতে গিয়াছেন সেই খানেই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন 
নাই। 

ড০:,75:2, অবলম্বনে “মনের বিষ" শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস রচিত। 

ইহাও ক্রমশঃ-প্রকাশ্্ | 7125115 0016115-র 10211019 ও 0021961 

51০1155 পুস্তকে 00106: ১:91:£55 অংশে বে কয়টি অনবছাস্নর ছোট 

গল্প আছে, সে অনুবাদ বা ভাবালম্বন লিখিত বাঙ্গালা গল্পের আদর 

এদেশে হয় না কি? উক্ত লেখিকার 1,112 17:৮৩:19.561079এর অনুবাদ 

করিলে লেখক আরও ভাল করিতেন । ৮০:১৫০6৪-র বিষয় আমাদের 

দেশ-কালপাত্রানুযায়ী নয়। 
“ভারতী”তে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “স্রোতের ফুল" শেষ 

হইয়াছে, পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইরাছে। “চোখের বালির পর 
আর এখানির কি দরকার ছিল? স্থানে স্থানে চাঁরুবাবুর বর্ণনা অতীব 

সুন্দর হইয়াছে । জমীদার বাড়ীর অস্তঃপুর, পুরনারীগণের চরিত্র, 
জন্মরোগী ছেলেটির মাছুলী ও কবচ-বন্ধনে যমকে ঠেকাইয়া রাখা, 

নবকুমারের কর্মপ্রবণতা-_-এ গুলি সুন্দর হইয়াছে । বিপিন-কর্তৃক 
সম্থঃ প্রস্থুত কালীতারাকে আনয়ন-ব্যাপারের চিত্রাংশটি 4৫9, 1০96- 

এর 17515 ১০০৪।এর ছায়াবলম্বনে লিখিত হইলেও, ইহ! সর্বাপেক্ষা 

ন্ন্দরভাবে অক্কিত হইয়াছে । 

গতবর্ষের “ভারতী”তে "আ্রোতের ফুল; ছাড়া সৌরীন্তর বাবুর করাসী 

হইতে অনুদিত “নবাব উপন্তানও শেষ হইয়াছে । দৌন্বীন্্রবাবু একে 
একে অনেকগুলি বিদেশী উপন্তাস অনুবাদ করিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে 
অনুবাদের আড়ষ্টভাব এখনও তাহার রচনাকে জড়াইয়। রাখে । 

মানসী'তে গতবর্ষ হইতে “জীবনের মূল্য* প্রকাশিত ইইজ্কতছে। 
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ইহ এখনও শেষ হয় নাই। প্রভাত বাবু উপন্তান রচনা অপেক্ষা ছোট 
গল্পেই অধিকতর পটুত্ব দেখাইয়াছেন। “জীবনের মূল্য এখনও পর্য্যস্ত কি 
চরিত্রাক্কনে, কি বিষয়বর্ণনে আমাদের কৌতুহল উদ্দীপন করে নাই। 

"নারায়ণে' কোনও উপন্তাস প্রকাশিত হয় নাই। তবে ইহার 

কথানাট্যগুলি সাহিত্যের আসরে বেশ একটু আন্দোলনের অবতারণা 

করিয়াছে । ধর্ম, নীতি ও আর্ট হিসাবে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের মত 
স্থযোগ্য লেখক ও সমালোচক এগুলির যে সমালোচন। “নারায়ণ 

করিয়াছেন তাহার পর আর কিছু বলা অনাবশ্তক ৷ বাঙ্কালী পাঠক 

এ জঞ্জালগুলি কথনই ঘরে রাখিতে পারিবেন না । 

গতবর্ষে থিমুনা"য় শ্রীযুক্ত ফণীন্ত্রনা'থ পালের “ইন্দুমতী” নামক উপন্যাস 
বাহির হইয়াছে । 

“সবুজপত্রে” গতবর্ষে রবীন্রনাথের “ঘরে বাইরে” উপস্তাস বাহির 

হইয়াছে । 

আজকাল মাদিকপত্রগুলি গল্প ও উপন্যাসের ভাগারন্বরূপ হইয়া 
উঠিয়াছে। এমন মাসিকপত্র বরল, যাহাতে অন্ততঃ একটিও ক্রমশঃ- 

প্রকা্য উপন্তাস প্রকাশিত হর ন!। অনেকগুলিতে একাধিক ক্রমশঃ- 

প্রকাশ্য উপন্যাসও বাহির হয়। সাহিত্যের এ অংশট। যে একেবারেই 
অনাবশ্তক তাহা বলিতে চাহি না, তবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কিছুরই 

ভাল নয়। গল্প.ও উপন্যাসে পত্রিকার অঞ্ধেক বা তাহার কিছু কমবেশী 

ভরাইলে সাহিত্যের অন্তান্ত অংশের আলোচন! সম্যক হইতে পারে না, 

ইহা এক হিসাবে সাহিত্যের পক্ষে অহিতকর। অধিকস্ব, সকল গল্প 

বা উপন্তাস সারবান্ নহে। এই অংশে দিন দিন, যে রকম অসার 
আবর্জনা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের বর্তমান নুহু-সমাঁলোচন- 
প্রবর্তনকল্পে ঝার্দাল৷ সাহিত্যকে শিশু সাহিত্য” আখ্যা প্রদান সত্তেও 
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আমাদিগকে বলিতে হয় যে, বস্কিমের মত, অক্ষয় সরকারের মত 

নিরপেক্ষ, নিভীক এবং কঠোর সত্যসন্ধ সমালোচনার সময় ও প্রয়োজন 

আসিয়াছে । বাস্তবিকই আমাদের বর্তমান বাঙ্গালাসাহিত্য এখন এমন 

“শিশু” অবস্থায় আর নাই ধে উহা ফুলের ঘায়ে মুঙ্ছা। যাইবে । রবীন্দ্রনাথ 

পুরাতন “ভারতী”র বক্ষে “সাধনা”র পৃষ্ঠার ও নবপধ্যায় বঙ্গদর্শনের 

সম্পার্দকরূপে সমালোচনার যে মানদণ্ড সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন, 

আজ তাহার স্থানে তাহার এই নব-উদ্ভাৰিত সমালোচন-প্রণালী ও 

সাহিত্যের বর্তমান “শিশু” অভিধান আমর। সমাচান বলিয়া মনে করি 

না। কয়েকজন লেখক পুর্বে ভাল লিখিতেন, ভাল লিখিতে পারিতেন 

এবং আমাদের বিশ্বাস এখনও পারেন, কিন্তু নৃতনত্বের খাতিরে, “নুতন” 

কিছু করিবার মারায় ও মোহে বিদেশী আবহাওয়! এবং আওতার 

মধ্যে নিজেদের দেশী গাছগুলিকে টানিয়! তুলিয়া লইয়া বিলাত্তী টবে 

বসাইতে উগ্ভত হুইয়াছেন। ফলে যে গাছগুলি পুর্বে দেশের মাটা, 
দেশের জল হাওয়া, এদেশী স্র্যকিরণে স্বাভাবিক গতিতে বাড়িয়! 

উঠিতেছিল, সেগুলি এখন আধমরা, নিজাঁব, সাহিত্যের যাহুঘরে 

রক্ষণোপযোগী কঙ্কালমাত্র হুইয়া উঠিতেছে। বিলাতী হট্হাউসে 
ভারতবর্ষের গাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে পারে কি? এই সকল সমস্ত 

এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত । 

আজকাল উপস্তাস-সাহিত্যে [২591?95) বা বাস্তবের একটা তর্কতরঙগ 

উঠিষ্কাছে। ইহ! লইয়া রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, 
শ্রিরনাথ প্রভৃতির মুধ্যে অনেক বাগ্বিতও হইয়া গিয়াছে ও এখনও 
চলিতেছে 7; এপর্যন্ত ইহার কোনও একট! সুমীমাংস! হয় নাই। কিন্ত 

“তাহা হইলেও কথাট! ভাবিয়া! দেখিবার সময় হুইয়াছে। স্মহিত্য-স্থষ্টির 

উদেস্ত কিছু আছে কি আদৌ নাই, কবি ও ওপন্তাসিক নিজের" খুসিতেই 
১ 
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লেখেন এবং নিজের খুসিতে লিখিবার অধিকার তীহাদের সত্যই আছে 
কি না-_এ জটিল সমস্তার মীমাংসা এক কথায় হয় না। তবে, “সাহিত্য- 

সভার গত বার্ধিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাশিমবাজারাধিপতি যে 

সিদ্ধান্তগুলির অবতারণা করিয়াছেন তাহা নবীন বা প্রবীণ সকল 

সাহ্বিত্যিকেরই প্রণিধানযোগ্য | 

রবীন্দ্রনাথ “ঘরে বাইরে' উপন্যাস লিখিয়া এবং তাহারও পূর্ব্বে 

“জ্যাঠামশাই', “শচীশ+, “দানিনী” ও ভ্রীবিলাস* এই চারিটি গল্প লিখিয়। 
কথাসাহিত্যে যে নৃতন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়াছেন, তাহাকে অনেকেই 

সাহিত্যে সুরমন্দাকিনীর তরঙ্গলীল! বলিতে অসম্মত। কথা উঠিয়াছে 

ষে তিনি অভিশপ্ত, কপিলশাপে ভক্মীভূত বল্গসস্তানগণের উদ্ধারের জন্ত 
ভগীরথের স্তাঁর় গঙ্গা আনয়ন করেন নাই,_ উহা! বিলাত হইতে আনীত 

লোণাপানি। আমরা এ বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে 

অসমর্থ । 

তবে আমাদের সমাজের প্রকৃত দোষ যে-গুলি সে-গুলি লইয়৷। 

[9560-এর মত নাটক ব। এঁ ধরণের উপন্তাস ও গন্প রচিত হউক না, 

রচনার প্রয়োজনীর়ত। থাকিলেও বিদেশী [09672157 বা 5102৬15য 

95 £$5 আনিলে চলিবে কি না, এ সম্বন্ধে সাহিত্যে একটা 'আন্দোলন 

উপস্থিত হইয়াছে । প্রতীচ্যের পুরুষ ও নারীজীবন সমস্যা, সেখানের 

গুহস্থালী-সমস্যা, সে দেশের ধনিদরিদ্র-সমস্যা আমাদের দেশের পক্ষে খাটিবে 

কি না, সে সকল দেশের ধন্ম, নীতি, আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির 

ধারা যখন একবিধ, এবং আমাদের অন্যবিধ, এক্ষেত্রে সে দেশের ভাবের 

ধার! ব! লে দেশের সমস্য! লইয়া এদেশের সাহিত্যে চারা-রোপণ চলিবে 
কি না, ইহা! লইয়া! আলোচন! চলিতেছে । এই সমস্যার শেষ মীমাংস! 
কি হইবে াহার অনুমান এখন দ্ুফর--তবে সুরধীগণ এই উপলক্ষে 
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এ বিষয়ে আলোচনা আরস্ত করিয়াছেন, সাহিত্যে একটা সাড়া পড়িয়া 

গিয়াছে, ইভ1 সাহিত্যে জীবনের লক্ষণ । 
প্রেম--বৈচিত্র্যময় । নরনারীর জীবন সমস্যার সোণার-কাঠি-_ 

রূপার-কাঠি স্বীকার করি) কিন্তু মে কাঠি দুইটি স্বদেশী কারিগরের 

কাতে দেশী নিখাদ সোণারূপায় তৈয়ারি ভইলে ক্ষতি কি? আমাদের 

চাঁষার ঘরে আমাদের কেরাণীর ঘরে কি “প্রেম” নাই ? কই, সে 

সকলের উপর উপন্তাস লিখিত হয় না কেন? প্রেম ছাড়া আরও 
অনেক উপন্তাস লিখিবার উপাদান -রহিয়াছে। দেশে শক্তিশালী 

লেখকের ত অভাব নাই । কই, “৪ 1১152197915, বা [09,৮19 

0০127978510-শ্রেণীর উপন্তাস ত প্রকাশিত হইতেছে না? আজকাল 

ক্একজন সাহিত্যিক বৈদেশিক সাহিতোর আলোচন। দ্বারা এদেশের 

লেখক ও পাঠকদিগকে সময়ে সময়ে নৃতন খাদ্য যোগাইয়! থাকেন। 

ইছার। জর্খমান সাহিত্য, ফরাসী সাহিতা, রুষ সাহিত্য প্রভাতি লইয়। 
অনেক আলোচনা! করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন । কিন্তু 

[)০5:095৮91ের 1027005 &5 551019170052051019 প্রভাতির মত 

উপন্তাসও বঙ্গসাহিত্যে একখানিও নাই । অস্ততঃ উহাদের . অনুবাদও 

ত এতদিনে বাহির হওয়া উচিত ছিল। 11:015575৬এর 45050551 ও 

অন্তান্ত উপন্যাস, [12,200 (801]চর 101561705  অন্তান্ত গলের 

মত মৌলিক গল্প বা তাহাদের অনুবাদও এখনও প্রকাশিত হয় নাই । 

96517052. 1:9.561155, 51010001755 05০ ৬৪,015 রচয়িতা 

95777555555 প্রভৃতি বিদেশী সাহিতোর অনেক রথীই তত আমাদের 

সাহিত্যের নুতন বসভাগ্ার খুলিয়া! দিতে পারেন। সেই সকল 

ভাগারের দ্বারোদযাটন করিবার মত যোগ্য অধিকারীর ত অভাব 

'নাই। 
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ধূরণে- অথচ দেশীভাব ও দেশী সমস্যা লইয়-- সাহিত্য রচনা কি 

অসম্ভব ? বঙ্গ-সাহিত্যের স্কত্তি, বিকাশ ও পুর্ণতাকল্পে ইহারা! কি 

সহায়ক হইতে পারে না? 4015970708৮-এর মত সংসার যুদ্ধের চিত্র, 
[0100605-এর “11210 +71006555 না 1৬127154107)-এর +001706581 ০01 

চ২:017210 06৮11],এর মত শিক্ষা সমস্যার বিভিন্ন অঙ্গ লইয়া উপন্যাস" 

রচনা কি বঙ্গসাহিত্যে হইতে পারে না? 11707055 [1981765-এর' 

“0 010৮509 5০10০1 92855 অথবা “070 010৬1 2৫ 

0%:19:0” শ্রেণীর উপন্তাস শ্ধু ছেলেদের কেন, ছেলের অভিভাকদেরও 
পক্ষে কি কম চিত্তাকর্ষক? কই এ সকল শ্রেণীর উপন্তাস বাঙ্গালায়. 

প্রকাশিত হইতে দেখি না ত? বিলাতী দৈনন্দিন জীবনের উপর কত 

উপন্যাস ও ছোট গন্ন রহিয়াছে, আমাদের দেশীয় ভাবের উপযোগী 
561770100075-এর 10057515079 800. 0617)6-এর মত নাটক ব! 

বিবাহ-সমস্য!' লইয়া লিখিত “19,17195৩ নামক গল্প-পুস্তক-শ্রেণীর 

গল্পপুস্তকও যথেষ্ট আছে, সে গুলির মত উপন্যাস, নাটক বা! কথাসাহিত্য 

কি বাঙ্গালায় লিখিত হইতে পারে ন1? 

যাহা হউক, আমর! যে কথ! বলিতেছিলাম তাহ! এই বে, জর্্মান 

সাহিত্য, রুষ সাহিত্য, ফরাসী, স্ুইডিন নরউইজিয়ান বা আইসলা্িক 
সাহিত্য-সকল খনিগর্ভড হইতেই আমর মণি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবাণীর 
মাতৃমৃত্তিকে অলঙ্কৃত করিতে পারি। যাহার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও 

অন্চুরাগ আছে, তিনি নিজের সামর্থ্যানুসারে সেই দিকে চেষ্টা করিতে 

থাকুন, শীত্ই আমাদের সাহিত্য বিবিধ নুতন 'আলোকরশ্মিসম্পাতে, 
সমুজ্জবল হুইয়! উঠিবে। 

(৫) হাস ও প্রত্বতত্ব--এই বিভাগে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এবার 
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অনেক নূতন ও প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা হইয়াছে । সানয়িক 
পত্রার্দি পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পার! যায় যে, অনেকেই প্রীতিভাসিক 

আলোচনার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রমীপ্রসাদ 

চন্দ-প্রমুখ “বরেন্দ্র-অন্ুসন্ধীন-সঙ্ষিতির' সভ্যবুন্দের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি 

এবং প্রবাসী" প্রভৃতি মামিকপজে প্রকাশিত দেশের বিভিন্ন অসভ্য, 

অর্ধসভ্য জাতিগণের ইতিহাস বেশ উপাদেয় হইয়াছে । শ্রীযুক্ত অক্ষয়- 

কুমার মৈত্রেয়ের পালরাজগণের কগা এীতিহাসিকদিগের নিকট নৃতন 
যুগের অবতারণা করিয়া দিয়াছে । ণ্টাকা রিভিউ ও সম্মিলনী'তে 
প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমাব বন্ধ ঠাকুরের “বাঙ্গাল। নগরী,” শ্রীযুক্ত 
রামপ্রাণ গুপ্ের “রাজতত্ব”, “প্রবাসী”তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ 

চন্দের “পুরাবৃত্ত আলোচন1,” শ্রীধুক্ত প্রকুল্পচন্্র রায়ের “হিন্দু রসায়ন- 
শাস্ত্রের প্রাচানত্ব”,__ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্্রীর "বৌদ্ধ ও হিন্দুধন্দ কোঁথ। 

হইতে আসিল” “নারায়ণে? প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ভরপ্রসাদ শান্ত্রীর “বৌদ্ধধন্ম 

“ছুর্গীপুজা” ও পনির্র্বাণণ, “নারারণে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ 
মজুমদারের “শক ও শকাব্দ”, শ্রীযুক্ত মহিনারঞ্জন চক্রবর্তীর *শ্যাম- 
রূপের গড়,» “ভারতবর্ষে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের 

“শিলিমপুরের পাধাণপ্রশূস্তি, 'নোয়াখালী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অনঙ্গ- 

মোহন দাসের “পর্ভ,গীজদন্থ্যপ এবং “মাননী”তে প্রকাশিত শ্রীধুক্ত 
রাধাগোবিন্দ বসাকের পগুপ্তযুগে ব্গগদেশ”, সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 

প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থুর “বর্ধমানের পুরাকথা+” শ্রীযুক্ত 

যতীন্দ্রনাথ রায়ের *্রবিক্রমপুর”, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তুর “শ্রীবিক্রমপুর 
(প্রতিবাদের উত্তর ), শ্রীযুক্ত বসম্তরপ্রন রায় ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস 

' বন্যোপাধ্যাযের “কৃষ্ণকীর্ভনের লিপিকালপ” শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দেব গোস্বামীর 
“আসামে শ্রীচৈতন্ত”, গম্ভীরায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের 
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“মালদহের পল্লীকথ!”, কায়স্থ-প্রত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 

শান্্রীর “কায়স্থশবের নাম নিরুক্তি” বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রার-প্রণীত পাকার ইতিহাস (২য় খণ্ড)” 
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্থু ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর সন্কলিত “অশোক 

অনুশাসন”, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত-প্রণীত প্প্রাচীন ভারত”, শ্রীযুক্ত 
যোগীন্দ্রনাথ সমান্দার-প্রণীভ “সমসাময়িক ভারত” কয়েক (খণ্ড) 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়-প্রণীত প্প্রাচীন যুদ্রা” এবং শ্রীযুক্ত 

বিজয়চন্ত্র মজুমদার প্রণীত প্রাচীন সভ্যতা” এই করখথানি অতি 

প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় উপন্তাস আকারে এক ইতিহাস 
লিখিয়াছেন--তাহার নাম দিয়াছেন “কলিকাতা সেকালের ও 

একালের” । ইহা একথানি সংগ্রহ্থ গ্রন্থ । গবেষণামূলক না হইলেও 

উপভোগ্য ! 

মৌলবী মোক্তার আহাম্মদ সিদ্দিকে-__সিরাজগঞ্জের এক ইতিহাস 

লিখিয়াছেন। ইহা না লিখিলে কোন ক্ষতি ছিল না। 

রোহিণীকুমার রায় চৌধুরীর “বাকলাশর ইতিহাসে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য 

বিষয় আছে । 

(৬) সাহিত্য-_সাধারণ সাহিত্য ও আলোচনা-শাখায় শ্রীযুক্ত 

অজিতকুমার চক্রবর্তী “বাতায়ন” ও পরবীন্ত্রনাথের সাহিত্যালোচনাশ 
বিষয়ক নিবন্ধগুলি এবং “কাব্য পরি ক্রম” উল্লেখযোগ্য । 

এ বৎসর সাহিত্য-বিভাগে এক অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত 

হইয়াছে। গ্রস্থখানির নাম--”সৌন্দধ্যতস্ব*৮ লেখকের নাম শ্রীযুক্ত 
'অভয়কুমার 3হ। কঠোর পরিশ্রম-সহকারে লিখিত এমন সুন্দর গ্রন্থ 

বাঙ্গালা ভাবায় অনেকদিন প্রকাশিত হয় নাই। 
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আলোচ্য বর্ষে অধিকাংশ মাসিক পত্রেই সাধারণ সাহিত্য-বিষয়ক 
ভাল প্রবন্ধ কিছু কিছু বাহির হইয়াছে । “ভারতবর্ষে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত 

বিপিনবিহাঁরী গুপ্তের “সামগ্িকী", উপাসনার প্রকাশিত শ্রীযুক্ত. রাধাকমল 

মুখোপাধ্যায়ের “আলোচনী”, গৃহস্থের “আলোচনা” এবং প্প্রবাসী'র 

“বিবিধ প্রসঙ্গ” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রবানীর বিবিধপ্রসঙ্গগুলির মত 
নিভীক সতেজ আলোচন! খুব কমই দেখা যায়। প্রবাসীর দেশের কথা, 

উপাসনার পলীবাণী ও গৃহস্থের পল্লীকথা অতি প্রয়োজনীয় কথায় 
পূর্ণ থাকে । প্রবাসীর “পঞ্চশস্য*' ও “ভারতবর্ষের “কল্পতরু' ও “বিবিধ 
প্রসঙ্গ-অংশে দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় তথ্য সম্কলিত 
হয়। 

শ্রীবুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের “বৈষুবপদাবলীর রসবৈচিত্র্য”, শ্রীযুক্ত 
বীরেন্ত্রনাথ বন্গু ঠাকুরের *মুসলমানগণের সংস্কৃতজ্ঞান”, স্তর আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের “উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সন্মিলনের অভিভাষণ” ও “কৃত্তিবাস' 

--এই কয়টি গতবর্ষের ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট 

প্রবন্ধ । 

মানসী্তে প্রকাশিত নাটোরাধিপতির অহমিকাশন্ত অনাড়ন্বর সরল 
জীনন-স্থৃতিকাহিনী “শ্রুতিস্থৃতি, নাম দি! প্রকাশিত হইতেছে । ইহার 
ভাষা নিতান্ত তরল অথবা বিশেষ আড়ম্বর পূর্ণ হয় নাই বলিয়া সাহিত্য- 
সমাজে আদূত হইতেছে । 

'গৃহস্ছে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীন্ত্রনাথ রায় চৌধুরীর “সমাজ ও সেবা” 
নারার়ণে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ শীলের “হিন্দুর প্রত হিন্দত্ব,” 
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের পবাঙ্গালার আদি নাটক”, শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্্র 

সমাজপতির ন্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়”, শীযুক্ত সতীশচন্জর 

মুখোপাধ্যান্ের 'সাহিত্যে সহমরণ”, শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রীর “ছুর্গোৎসবে 
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নবপত্রিকা+, শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীন্রীদুর্গোৎসৰ, সাহিত্য- 

পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়ের “জঙ্গিপুরের গ্রাম্য- 

শব্', মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্জ্রীর “সম্বোধন+, শ্রীযুক্ত 

সতীশচন্ত্র বায়ের 'জ্ঞানদাসের পদাবলী”, সবুক্তপত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত 
কিরণশঙ্কর রায়ের 'এ্তিচাসিকতা, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষ! কিরূপ হওয়া! উচিত ইহা লইয়া! “সবুজপত্র”, 

“নারায়ণ', উপাসনা ও অন্তান্ত মাসিকপত্রে নান! প্রবঞ্চে অনেক বাগ্- 

বিতওড হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। সম্প্রতি প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক নৃতন বাঙ্গাল। ৮০৪] ৫17910,075 চালাহবার 

প্রয়াসী হইয়াছেন। ইচাঁতে কেহ কেহ বলেন, ভাষার প্রাদেশিকত! বদি 

দৌষের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়, তবে কলিকাতার কথিত ভাষা লিখিত 

সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গণ্য হইবে কি প্রকারে ? অন্যান্ত প্রদেশের 

অধিবাসিগণ সেই কথ্য ভাঁবাকে লিখিত পাহিত্যে বরণ করিয়া লইবেন 

কেন? এরূপে 55176 21075 05270-সংসাধন দুরদৃষ্টির পরিচায়ক 

নহে। 
কাব্য ও কবিতা-_আজকাল খণ্ডকবিতারই যুগ । সবুঞ্জপত্রে রণীন্দ্র- 

নাথের ও মানসীতে মহারাজ জগদিজ্্রনাথের কতিপয় স্থন্দর কবিতা 

প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র মনুমদাঁরের “হেরালি, এবং শ্রীযুক্ত 

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের “ীবর' বাহির হইয়াছে। দৃশ্যকাব্যের মধ্যে শ্রীমতী 
কামিনী রায়ের “মন্বা” উল্লেখযোগ্য । নারায়ণ-সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশের 

“মালা” ও “অন্তর্যামী” অন্তর্বহিঃ উভয় সৌষ্টবেরই অধিকারী । আলোচ্য- 
বর্ষে সত্যেন্ত্রনাথের সম্প্রতি-রচিত কবিতাগুলি “অভ্র 'আবীর+ ও অনুবাদ- 

কবিতাগুলি “মণিমগ্্ুবা+গ্রন্থে স্থান পাইর়াছে। এ ছুখানিতে কবির 
অনেক উৎকুষ্টএকবিতাই আছে। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক “ভারতবর্ষে”, 
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শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী “উপাসনায়”, এবং স্ত্রীযুক্ত কালিদাস রায় 

বিভিন্ন মাসিকপত্রে-_-এই কবিত্রয় অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা 

বঙ্গবাণীর চরণে উপহার দিরাছেন। 

এই থণ্ড-কবিতার যুগে এবার শ্রীযুক্ত ষোগীন্দ্রনাথ বন্গুর “পৃর্থীরাজ+. 
নামক এক সুন্দৰ এতিহাসিক মহাকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে 
তিনি ইতিহাসকে প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়৷ পৃ্থীরাজের এবং তৎসঙ্গে 

হিন্দুস্বাধীনতার পতনের বর্ণনা করিয়াছেন । রাষ্ট্রীয় ছর্বলতা এবং তৎসহ 

জাতীয় নৈতিক অবনতি, স্বার্থ ও দুরাকাজ্ষা-জনিত ভীবণ পারিবারিক 

কলহ প্রভৃতি যে যে কারণে িন্দুদিগের অধঃপতন সজ্বটিত হওয়ায় 

মুসলমানের! এদেশ আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, গ্রন্থকার তৎ- 

সমুদয় বিশেষভাবে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

রঙ্গব্যঙগ ও কৌতুক সাহিত্যে শ্রীযুক্ত হরিদাস হাঁলদারের “গোবর- 

গণেশের গবেষণা" ব্যঙ্গশাখার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 175908:এর সহিত 

5.59.977,এর এরূপ সমাবেশ আজকাল অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া 

বায়। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘটকের “রঙ্গ ও ব্যঙ্গ এবং স্ুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক 

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিরোগীর “তুফান” রঙ্গকৌতুকে দুখানি উজ্জ্বলমণি। 

ভ্রমণ-ত্রমণ-বিয়য়ক পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে বদ্ধনানাধিপতির 

'যুরোপত্রমণ” (১ খণ্ড) উল্লেখযোগ্য । ইহাতে তাহার অভিজ্ঞতা, 

সহৃদয়তা, অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় 

পাওয়া গিয়াছে । 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেব্প্রসাদ সর্বাধিকারীর “ভারতবর্ষে প্রকাশিত 

“ুরোপে তিনমাস'শীর্ষক মনোজ্ঞ নিবন্ধগুলি এখনও পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হয় নাই। টি 
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ভ্রমণ-শাথায় শ্রীমতী বিমল! দাসগুপ্তার “নরওয়ে ভ্রমণ” আর একথানি 

উল্লেখযোগা গ্রন্থ । তবে ইহার ভাষ! ভ্রমণ-কাহিনীর উপযোগী হয় নাই । 

কোন কোন স্থলে এরূপ অসংবমের পরিচয় পাওয়। গিফ়াছে বাহ! মহিলার 

হস্ত হইতে প্রকাশিত হওয়ায় বিন্মিত ভইতে হয়। এ বিষয়ে আমরা 

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'নারাপ্সণে” প্রকাশিত “ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত* প্রবন্ধের 

সহিত এক*ত । 

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের দুই খণ্ড "বর্তমান জগৎ আলোচ্য বর্ষে 

ভ্রমণ-সম্বদ্ধে সর্বাপেক্ষা উপাদেয় গ্রন্থ। পাশ্চাত্য জগতের নূতন নৃতন 

তাবের পসরা আনিয়া তিনি আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন । বিবিধ 

মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাহার ভ্রমণ-কাহিনীগুলি চিত্তাকর্ষক ও 

শশিক্ষাপ্রাদ | 

এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ভ্রমণের এক চমৎকাব, শিক্ষাপ্রদ 

গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ৬৩ বৎসর পুর্বে ৬যছুনাথ সর্বাধিকারী মহোদয় 
তাহার তীর্থভ্রমণের এক রোজনাম্চা রাখিয়াছিলেন। তাহার সময়ে 
রেলপথ ছিল না; সেই সময়ে ধর্মপ্রাণ ষছুন।থ কিরূপ কঠোর পরিশ্রম 

স্বীকার করিয়া আর্ব্যাবর্তের তীর্থগুলিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভ্রমণ করিয়া 

কি দেখিয়াছিলেন এই গ্রন্থে তাহা এরূপ সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন যে 

তীহার বর্ণনা পড়িলেই তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হুয়। ভ্রমণের এরূপ 

কোন পুস্তক পুর্কে বাঙ্গালার় প্রকাশিত হয় নাই। পূর্বকালে মুঘলদের 

কেহ কেহ রোজনাম্চা রাখিত;) এখন সাহেবদের অনুকরণে অনেকে 

রাখিয়াও থাকেন। কিন্তু সেকালে বাঙ্গালী যে আধুনিক সময়ের মত 
রোজনাম্চা রাখিতেন, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম শ্লাঘ৷ ও গৌরবের কথা 
নর । আশ্চর্য্য ব্যাপার--সর্বাধিকারী মহোদয় যেমন সমস্ত তীর্থের বর্ণন!' 

করিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে অমনই তাহার সময়ে প্রসিদ্ধ নগর-্গ্রামাদির ও. 
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পরিচয় দ্িয়াছেন। অধিকস্ত সে সময় কোথায় কোন্ জিনিষ পাওয়া 

যাইভ এবং তাঁভাদের মূল্য কত ছিল তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

এই ভ্রমণ-বন্তাস্ত ভইতে তৎকালীন সমাজের বেশ একটি চিত্র পাওয়া 
যায়। পু 

আলোচাবর্ষে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দের “মার্কিন ধাত্রা+ শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার' 
দাসের “কেদ্ার-বদরিক1 পরিক্রমা" ও শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্ভাবিনোদের 

“পরশুবামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম' প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র 

মিত্রও “প্রবাস-প্রস্থন, নামে একখান! ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন। 

অর্থনীতি -অর্থনীতি বিষয়ে শ্রীবুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 

“দরিদ্রের কন্দন” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দেশের ছাঁত্রগণের কাধ্যকরী 

শিক্ষা-সমস্তা ও লৌকেদের জীবিকার্জন-সমস্তা সাধনের জন্ত অর্থনীতি 
এবং কাধ্যকবী শিক্ষা ও জীবিকার্জনের প্রকৃত উপায়মূলক প্রবন্ধ ও 

পুস্তকাবলী নক্ষসাহিত্যে অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়! বাঞ্চনীর ৷ 

ধন্ম ও দর্শন-_শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের “শঙ্কর-দর্শন (২য় ভাগ)? 
প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রন্থথানিতে চিস্তাশীলত ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় 

আছে। 

“শঙ্কর ও রামানুজ”-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ দর্শনের দিক্ 

দিয়া বঙ্গসাহিত্যে কিঞ্চিৎ উপাদান দিবার জন্য বহুদিন হইতে পরিশ্রম 

করিয়া আসিতেছেন। আলোচ্যবর্ষে তিনি মথুরানাথ তর্কবাগীশ-কৃত 
টীকা ও রদুনাথ শিরোমণি-কত দীধিতির বঙ্গানুবাদ সমেত নব্যন্ায়ের 
অন্তর্গত ব্যাপ্তিপঞ্চকের বিস্তৃত ব্যাখা ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । 

মথুরানাথের টীকা! ও রঘুনাথের দীধিতি পূর্ব্বে ভাষাস্তরিত হয় নাই। 
' এই ছুইখানির প্রথম অনুবাদ হিসাবে এই গ্রন্থথানি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব- 

বৃদ্ধি করিয়াছে । 
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পপ্ডিত শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহোদয় শান্তগ্রন্থগুলির 

টাক। ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গবাসি-সাধারণের বিশেষ কুতজ্ঞতা- 
ভাজন হইয়াছেন । বেদান্ত, উপনিষদের হ্রূহ দার্শনিক তত্ব বুঝিতে 

হইলে টীকা! ও ভাষোর সাহাধ্য আবশ্যক | বীহাণ্র। সংস্কৃতননীশ নন 

তাহাদের বোধসৌকর্যার্থ সাংখাতীর্ঘথ মহাশয় কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়া 

এ বৎসর শ্রীভাষ্যের অনুবাদ শেষ করিয়া মূল সহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
শ্রীভাষ্যের বঙ্লান্নবাদ এই প্রথম। শ্রীভাষ্য “সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রস্থাবলী”- 

ভুক্ত। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী শ্রীমচ্ছহ্করাচাধ্য বিরচিত “উপদেশ- 

সাহআ্রী”ব বঙ্গানুবাদ সহ একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন । এই গ্রন্থের 

অনুবাদও বঙ্গভাষয় এই নুতন । 

জন্মভূমিতে শ্রীধুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামীর 'অষ্টাবক্র-সংহিতা” বঙ্গানুবাদ 
সমেত প্রকাশিত হইতেছে । 'ত্রঙ্গবিষ্া মাসিক পত্রিকায় ভুক্ত শরচচন্্ 
ঘোষালের “বেদাস্ত পরিভাবা'র বঙ্গানুবাদ বাহির হইতেছে । এ পাত্রকায় 

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ “বাৎস্তায়ন ভাব্যের বঙ্গান্গবাদ প্রকাশ 
করিতেছেন | এই ছুইথানি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও বঙ্গভাষায় এই 

নৃতন। ব্রঙ্গবিগ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভগদ্গুরুর 

আবির্ভাব শীর্ষক প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পুর্ণ। তাহার “ভারতীয় 

দর্শন? নামে বদ্ধমান-সাহিত্য-সন্মিলনীতে পঠিত অভিভাষণ বিশেষ গবেষণা- 

বাঞ্জক প্রবন্ধ । “মানসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ফেনের 'জন্মাস্তর? 
উল্লেখ্য । নারায়ণে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত িজদাস দত্তের “শঙ্করাচাধ্য কর্তৃক 

জৈনমত খণ্ডন”, নব্যভারতে প্রকাশিত শ্রীমংশঙ্করাচাধ্য” চিন্তাপ্রহ্থত 
প্রবন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত 
সভীশচন্ত্র বিন্ভাভৃষণের “বৌদ্ধ-সায়”, কৃষণানন্দ ব্রহ্মচারীর "শঙ্করাচাধ্য ও 
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বৌদ্ধধর্ম” ও শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্ত্র বি্বারত্বের “প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন' ; জগ- 

জ্গ্যোতিতে প্রকাশিত ণরিউখান কিমুরা”র “ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদর্শনের ক্রম- 

বিকাশ”, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়,য়ার “বৌদ্দর্শনের প্রীতিহা সিকতন্ব ; 

গন্ভীরায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিশ্রের “ভিন্দুশান্ত্র উল্লেখযোগ্য | 
বিজ্ঞান-_শ্রীধুক্ত জগদানন্দ রায় একাই বঙ্গসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক রচনার 

ধার। ক্ষন রাখিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি “গ্রহনক্ষত্র” নামক বৈজ্ঞানিক 

গ্রন্থ অতি সহজ ও সরল ভাবে লিখির়া প্রকাশ করিক্াছেন। ইহাতে নক্ষত্র, 

নীহারিকা, উক্কা প্রভৃতি অতি সুন্দর ও বিশদরূপে আলোচিত হুইয়াছে। 

এই একখানি গ্রন্থ এবার বিজ্ঞান-বিভাগের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। 

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেত্ত্রত্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের “বাঁজ্রয়জগৎ, “জড়- 

জগ” 'ও “বৈজ্ঞানিকের আকাশ" বঙ্গ-সাহিত্যের অপুর্ব সামগ্রী । “ভারত- 
বর্ষ এই তিনটি প্রবন্ধ বক্ষে ধারণ করির! সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন। ঢাকা রিভিউ "ও সম্মিলন প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত 

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের “দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা, নামক বর্ধমানের 

সাহিত্যসম্মিলনের অভিভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নব্যভারতে 

প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীর “হিন্দুদিগের নভোবাযু-বিজ্ঞান' 
বিশেষ পরিশ্রমলব্য প্রবন্ধ । 

প্রাচীন গ্রস্থ--এই বিভাগে সাহিত্য-পরিষৎ আশানুরূপ কার্য করিয়া- 

ছেন। পরিষৎ এবার শ্রীযুক্ত আব্দল করিম-সম্পার্দিত ও কবিবল্লভ- 
বিবচিত “সত্যনারায়ণের পুথি" শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বস্ত্র সম্পাদিত ৬ব্জিয়্- 
রাম সেন বিশারদ-প্রণীত “তীর্ঘমঙ্গল', শ্রীযুক্ত আবাল করিম সম্পাদিত 

দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত “মৃগলুব্” ও রামরাজ!-বিরচিত “মুগলুব-সংবাদ”, 
মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত “বোধিসত্বাবদান-কল্পললত!” এবং শ্রীযুক্ত সতীশ- 

চন্দ্র রায়-সম্পাদিত “পদকল্পতর প্রকাশ করিয়াছেন। ১ 
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এতত্ডিন্ন পরিষৎ এবসর একরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছেন । ১৮৪৬ 

্র্টাদ্দ পণ্ডিত কুষ্ণানন্দ ব্যাস নানাদ্েশ পর্যটন করিয়া ভারতীয় বন্ধ 

ভাষার এক “সঙ্গীতকোষ” গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন। দানবীর 

লালগোলার রাজাবাহাছুর মহোদয়ের ১২৮০২ মুদ্রা-সাহাব্যে এই গ্রন্থ 

সাহিত্য পরিবদ্-গ্রন্থাবলীভূক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থ আমাদের 

অমূল্য সম্পদূ। 

অভিধান--এবৎসর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের “বাঙ্গালা শবকোষের, 

চতুর্থ খণ্ড পরিবৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত 

বি্ভাবিনোদের “বাঙ্গাল! শব্ষকোষের” পর বৈজ্ঞানিক রীতিক্রমে সঙ্কলিত 

এই গ্রন্থই বাঙ্গাল! ভাষার প্রথম অভিধান । প্রথম বলিয়াই ইহাতে নান! 

ত্রুটির সম্ভাবনা । এই ক্রটির সম্যক আলোচন। বাঞ্চনীয় । যোগেশ বাবু 

অদ্ভুত পরিশ্রমে বে মহৎ কাধ্য সম্পাদন করিলেন, সেই আলোচনাই 

তাহার সন্যক্ পুরস্কার দিবে । পরিষৎ এই গ্রন্থ-প্রকাশে ভবিষ্যৎ ভাষা- 

তন্থবিদের মহৎ উপকার করিলেন । 

শিশু-সাহিত্য--এ বিভাগে কয়েক বর্ষ হইতে বুগাস্তর আসিয়াছে 

বলিলেই চলে । এমন বৎসর যায় না৷ যে বৎসর অন্ততঃ একশতথানি 

ছেলেদের পাঠের সন্ত সচিত্র বই না বাহির হয়। এ বৎসর শ্রীযুক্ত জলধর 
সেনের “কিশোর” (গল্পের বই ১, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্ধোর “জুল্স্ 

ভার্ণ, হইতে “আনাদিনে ভূপ্রদক্ষিণ” ও “বেলুনে পাঁচসপ্তাহ* এবং শ্রীধুক্ত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভূতপত্রী* (গল্পের বই ) ও ভারতীতে প্রকাশিত 

“নালক” (কথা ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

নূতন পুথি-সংগ্রহ--গত বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে নিক্মলিখিত 

পুথিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে-_ 
১1 মর্হাভারতোপাখ্যান নাটক । 



৬ ১৯১ ) 

২। বিদ্ঞাবিলাপ নাটক । 

৩। মাধবানল কামনন্দলী। 

৪1 রামচরিত নাটক । 

৫1 তালান্করণ। 

পুথিগুলি নাটক নামে পরিচিত । অবশ্ত এগুলি কাব্যশাস্ত্রের অন্ুু- 

মোধিত নভে । এগুলিতে রণজিত্মল্লের ভণিতাধুক্ত বহুপদের সমাবেশ 

আছে। ভাষা বাঙ্গালা-_-অক্ষর নেওয়ারী। প্রাপ্তিস্থান নেপাল। 

সম্ভবতঃ উপরিলিখিত গ্রন্থসমূহ এইরূপ পুথির প্রাচীনতম নিদর্শন । 

শ্বীঅমুল্যচরণ বিদ্যাভূষ্ৎ । 



ন্িভ্ভীস্ত অজানা 

১৩২২ সালের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা 

তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় 

দীননাথ হাজর! 

কউকাবও এ, কে 

দক্ষিণাচরণ সেন 

প্রসনকুমার সেন 

কলাবিদ্য। 

সরল স্বরলিপি শিক্ষা, প্রথম ভাগ। 

৮, স্যষ্টিধর দত্তের গলি, কলিকাতা 

হইতে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 

প্রকাশিত, ১২, ১০০০, দ্বিতীয় 

সংস্করণ । 

সরল ও সচিত্র তলমুদঙ্গ বা তবলা 

শি, ১ম ও ২য় ভাগ, নগেন্দ্রনাথ 

মুখোপাধ্যায়, ৪৪, পউলভাঙ্গ! লেন, 

কলিকাতা, ১ম, দচিত্রঃ ২২, ৫০০ | 

সঙ্গীত পরিচয়, ১ম ভাগ, গ্রন্থকার, ৪৭, 

পুরাতন বালিগঞ্জ, ১ম, 0০, ২,৯০৯। 

হারমোনিয়মে গান শিক্ষা, গ্রস্থকার, 

১৪, বৃন্দাবন পাল লেন, প্রথম, ২২, 

১০০০ | | 

মুদঙ্গ প্রবেশিকা, মদন মোহন দে, 

বনগ্রাম রোড, ঢাকা, প্রথম ১২, 
১০০৩ | 



টি 

1৮ এ 
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বত লুজ । 

শক (৯1 এ. 



রজনীকণস্ত রায় দত্িদার 

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভবসিন্ধু দত্ত 

সবোজনাথ ঘোষ 

চুপীর দ্রেওয়ান মহাশয় 

গণেশচন্দ্র মুখার্জি 

গিরিশচন্দ্র সেন 

বনি মজজুদ্দিন আহম্মদ 

১৩ 

€ ১৯৩ ) 

সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা, শিবসাগর, 

আসাম, ১ম ভাগ, ১1৯, ১০৯০১ 

২য় ভাগ ১1০, ১০০০ । 

সঙ্গীত-চক্জি কা,বদ্ধমান, ১ম, ১/৯,১০০০, 

সঙ্গীত-চক্দ্রিকা, ২য় ভাগ, ঘন্্রস্থ। 

জীবনী । 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত, 

অবিনাশচন্দ্র সরকার, ২১১, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্ত্রী, সচিত্র, প্রথম, ১॥০, 
১১০০০ । 

বিসমার্ক, সতীশচন্ত্র মুখার্জি, বস্থমতী 

আফিস, ১৬৬, বন্বাজার স্্রীট, 
সচিত্রঃ প্রথম, ১২১ ১৯০০০ | 

গোপালদাস ঘোষ, ৬৩, চেতলা রোড, 

আলিপুর, প্রথম, ১,০০০ । 

জীবনীসংগ্রহ, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, সচিত্র, ৬ষ্ঠ, ১॥০, 
৩১১৩০ । 

মহাপুরুষ চরিত, প্রথম ভাগ, কে, পি, 

নাথ, ৩, রমানাথ মজুমদার ই্ট্রীট, 

তৃতীয়, ॥%০, ৫০০ | 

আমার সংসার জীবন, আজিজুদ্দিন 

আহম্মদ? ১,কোরাম হোসেন ডাক্তার 

লেন, প্রথম, ১|০, ১১০০০ । 



( ১৭৯৪ ) 

পঞ্চানন নিয়োগী ... বৈজ্ঞানিক জীবনী, প্রথম ভাগ, গ্রস্থ- 

কার, রাজসাহী কলেজ, সচিত্র, 

'গ্ররথম।ঃ ১০১ ১১০০৩ | 

সারদানন্দ (ন্বামী ১ ... শ্রীপ্রীদামকুঞ্জ লীলাপ্রসঙ্গ, ব্রঙ্গচারী 

কপিল, ১, মুখার্জি লেন, বাগ- 

বাজার, সচিত্র, প্রথম, ।০১ ১০০০ | 

সরলাবাল দাসী .... নিবেদিতা, ব্রহ্মচারী গণেন্জ্র নাথ, ১, 

মুখার্জি লেন, বাগবাঁজার, সচিত্র, 
দ্বিতীয়, 1০, ১,০০০ । 

৬ সরলা দাঁসগুপ্তার জীবন স্থৃতি- শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা দীসগুপ্তা, প্রথম» 
১০০ । 

তারাপ্রসন্ন মুখার্জি ,.. সুতভৈরবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত 

জীবনী বা ভৈরব কথা, গ্রন্থকার, 

ভদ্রকালী, হুগলী, প্রথম,--২৫* | 

অমূল্য রুষ্ণ ঘোষ, বি এ ,.. গোপালকৃষ্জ গোঁখেল্। মোহিতকুমার 

সেন, কর্ণওয়ালিন্ বিল্ডিং, কলি- 

কাতা, প্রথম সংক্ষরণ, সচিত্র, শ/০, 

১০০০ | 

আশাচন্ .... জ্রীব্রহ্ষানন্দ কেশবচন্রু সেন-__রমণা, 

ঢাকা হইতে শ্রীমতী হরিপ্রভা 

কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথদ সংস্করণ, 

( মূল্য লেখ। নাই ) ১০০০ । 

হেমলততাঁ সরকার ... স্বর্গার ব্রজন্গন্দর মিত্র । ২৫, স্ুকিয়া 
স্রট, কলিকাতা হইতে প্প্িয়নাথ 



পঞ্চানন সিংহ 

কুমুদনাথ মল্লিক 

মধু মিঞা 

রবীন্দ্রনাথ সেন 

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্ায় 

শরচ্চন্দ্র চৌধুরী 

৮ শিশিরকুমার ঘোষ 

১৯৫ 9) 

ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রাকাশিত। প্রথম 

সংস্করণ, ১1০১ ৫০০ । 

জুলিয়াস সীজার, কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস্ 

হইতে মোহিতকুমার সেন, প্রথম 

সংস্করণ, 1/০১৯ ১০০০ । 

হজরত মোহাম্মদ, সিটি বুক সোসাইটী, 

২, প্রথম মংক্কবণ, 1/০১ ১০০০ । 

শাস্তি কর্তা রা হজব্রত মোহাম্মদ, তৃতীয় 

খণ্ড, আজামপুর, যশোহর হইতে 
শ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম 

সংস্করণ, ১২, ২০*০। 

ধুপদান, ঢাকা, বীরেন্ত্রনাথ সিংহ 
চৌধুরী, প্রথম, ১২ ১০০০ । 

বঙ্কিম জীবনী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, 

ছ্বিতীয়, ৩২, ২০৯০ । 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মজীবন, 

১৯৩, ছকু খানসামার লেন, কলি- 

কাতা হইতে, প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী, 
প্রথম সংস্করণ, সচিত্র, ১২, ২৫০ । 

শ্ীঅমিয় নিমাই চরিত, পঞ্চম খণ্ড, 

১৩, আনন্দচন্ত্র চ্যাটাজ্জি লেন, 

কলিকাতা, শ্রীতড়িতকুমার বিশ্বাস, 
১২ ২০০০ | 



৬ গিরিশচন্দ্র সেন 

অনরচন্ দণ্ড 

অমুতলাল সেনগুপু 

অশ্রমণলা 

বীরেখর প্রামাণিক 

বীরেশ্বর দাস (নি এ) 

ইন্দ্রনারায়ণ শেঠ 

১৯৬ ) 

তাপসমালা, প্রথম ভাগ, ৩, রমানাথ 

মজুমদীর ই্ট্রাট, কলিকাতা হইতে, 

কে, পি, নাথ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ॥০, 

১০০০ । 

তাপসমালা, দ্বিতীয় ভাগ, এ । 

শরচ্চন্ত্র, গ্রন্থকার, ময়মনসিং, ১ম ভাগ, 

সাঁচত্র, ১২, ৫০০ | 

শ্রীমদাচারধ্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ 

গোস্বামী, সাধনা ও উপদেশ, 

গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ৫৪1৩, কলেজ 

্রাট, কলিকাতা, ১য়, সচিত্র, ২২, 
১০০০ | 

কালীকুমার দত্ত, ১৭, বেখুন রো” 
কলিকাতা, ১ম, বিনামুল্যে, ২০* | 

শ্্রীঅন্গৈত বিলাস (২য় খণ্ড ), উত্তর 

কাণ্ড-_ধোগানন্দ প্রামাণিক, শাস্তি- 

পুরঃ ১ম? ১৮০১ ১০০৩ | 

কা্িক চরিত-_ পাঁচ গোপাল মিত্র 
৩২১ চড়কতল! স্ট্রীট, সুতার পাড়া, 

শাস্তিপুর, ১ম, সচিত্র, বিনা মুল্যে, 

২০০০ | 

শিমুলতলা বা বাঁমা-মাহাত্ময--গ্রন্থকার, 

রামপুর হাট, বীরভূম, ১ম, *%০, 

* ১০০০ | 



( ১৯৭ ) 

মনিলাল গাঙ্গুলি ... ভারতীয় বিদ্বী, গ্রন্থকার ২২, কর্ণ 

ওয়ালিস্ ই্্রীট, কলিকাতা, ঘর্থ, 
॥০/ৎ) ১১০০০ । 

নিগ্রোজাতির কর্মাবীর .. চিস্তাহরণ গুভ। ২৪, মিডল রোড, 
ইটালী, কলিকাতা, ১ম সং, ১1০, 

১১০০০ | 

পিতৃদেব ১... অবিনাশচন্ত্র সরকার, ২১১ কর্ণওয়ালিস্ 
ট্রাট, কলিকাতা, ১ম সং, বিনামুল্যে, 

৩০০ | 

সাধু দীননাথ .... কঅতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, ৫৪1৬, কলেজ ই্টাট, 
কলিকাতা, ১ম সং, সচিত্র, ৫০০ । 

সাহিত্যে যোগেশ ... নটবর চক্রবর্তী, ৩৮২ ভবানীচরণ দত্ত 
সীট, কলিকাতা, ১ম সং, সচিত্র । 

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী .... সাঁধু নাগ মহাশয়, ব্রহ্মচারী জ্ঞানেন্্- 
নাথ, ১, মুখার্জি লেন, কলিকাতা, 

২য় সং, সচিত্র, ॥০, ১১০০০ । 

শ্রীপ্ীমৎ পিতৃদেব শ্রীগঙ্গানারায়ণ দেবমললিক _ পুর্ণচন্দ্র দাস, ৬১ বৌবাজার 
ট্টাট, কলিকাতা, ১ম সং, ১,০০০ । 

স্বর্গীয় মহ্থাত্মা ধন্মদাস পাল মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী-_মহেন্দ্রনাথ বিদ্যা 
রত্ব কর্তৃক সংগৃহীত, মহেন্ত্রনাথ 

বি্ভার, সাহাদা, মিদনাপুর, ১ম 

₹, বিনামূল্যে, ৫০০। 

. তাপসমালা ষষ্ঠ ভাগ ১ ৬ গিরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক অনুদিত, 

কে, পি, নাথ, ৩, রমানাথ মজুমদার 



১৪১৮ ) 
রি টি 

লেন, কলিকাত!, €র্থ সং, ॥০, 

৫০০ | 

অনাথনাথ বস্তু ... কর্ম্মবীর, গ্রন্থকার, নিতারা, ৯৪ পর- 

গণ, প্রথম সং,1৮%০, ১০০০ | 

বিপিনবিহারী সরকার ... আ্রীচৈতন্তদেব, বুন্দাবন বসাক, ঢাকা, 

ূ নূতন, সচিত্র? ॥০, ১০০০ । 

হরিদাস পালিত ... বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম, ২৪, মিডিল 

রোড, প্রথম সংঃ ১২৬ ১০০০ । 

মহেন্দ্রনাথ বনু ... নানকপ্রকাশ, প্রথম ভাগ. কে, পি, 

নাথ, ৩, রমানাথ মজুমদার লেন, 

দ্বিতীয় সং, ॥০১ ৫০০ | 

মন্মঘনাথ ঘোষ ... মহাত্মা কালীপ্রসঙ্ন সিংহ, প্রিয়নাথ 

দাস, ১৪৭১ বারাণসী ঘোষ স্ত্রীট, 

সচিত্র, প্রথম, ১৯ ১০০০ । 

শিশিরকুমার ঘোব ... অমিয় নিমাই চরিত, তড়িৎকাত্ত 

বিশ্বাস, ১৩ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, 

চতুর্থ সং, ১০? ১০০০ ) 

ব্রহ্নন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী-শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক সম্পাদিত। 

ইতিহাস ও ভূগোল । 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার .*. প্রাচীনসভ্যতা, চিন্তাহরণ গুহ*২৪, মিভল্, 

রোড, ইটালি, কলিকাতা, প্রথম 

পং 8০5 ১০০০] 



যতীন্রমোহন রায় 

পাঁচকড়ি ব্যানার্জি 

পিক়্ারীমোহন দাস 

রাখালদাস ব্যানার্জি 

সমিরুদ্দিন আহম্মদ 

সত্যেন্্রকুমার বস্থ 

পিয়ার উল মুতখখরিণ 

স্থরেন্দ্নাথ রায় 

€ ১৯৯ ) 

ঢাকার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, শশীমোহন 
রায়, ২৯৭, অপার চিৎপুর রোড, 

সচিত্র, প্রথম সং) ২॥০১ ১১০৩ | 

বিংশ শতাব্দীর মহা প্রলর, প্রথম খণ্ড, 

উপেক্রনাথ মুখার্জি, ১৬৬, বউ- 

বাজার স্ত্রী, সচিত্র, প্রথম, ১॥০, 
স্১ ০৬৩ | 

ইতিবৃত্ত-তত্ব বা আধ্য অনার্য বুভুৎসা। 

গ্রন্থকার, সনামগঞ্জ, সিলেট, প্রথম 
ও 1০5 ৯০০০ | 

প্রাচীন মুদ্রা, প্রথম ভাগ। গুরুদাস 

চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 

সচিত্র, প্রথম সং, ২২৪ ১৯০০ । 

ইস্লাম ইতিবৃত্ত সোপান। গ্রন্থকার, 

রাধাবল্পভ, রংপুর | প্রথম সং১।%০, 

৫০০ | 

সচিত্র মহাযুদ্ধের ইতিহাস, সপ্তম খণ্ড, 

নটবর চক্রবর্তী, ৩৮২, ভবানীচরণ 

দত্ত সীট । সচিত্র, প্রথম সং, 1৮০, 
২০০০ । 

যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ১০০, মাণিকতলা 

স্ত্রী । প্রথম সং।০, ১২৫০। ্ 

পদ্ধিনী | গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়লিস স্ট্রীট । সচিত্রঃ দ্বিতীয় সং, 
১৪৬, ৯০০০ | রি 



( ২১০ ) 

মোক্তার আহম্মদ সিদ্দিকী ... সিরাজগঞ্জের ইতিহাস। গ্রন্থকার,সিরাজ 

গঞ্জ,পাবনা। প্রথম সং 1%০১১০০০ | 

রামপ্রাণ গুপ্ত .**. প্রাচীন ভারত । পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা । 

প্রথম সং, ২২৪ ১০০০। | 

রোহিণীকুমার সেন ...  বাঁকলা, স্ধাংশু কুমার সেন, কীন্তিপাশা, 

বরিশাল। সাঁচত্র, প্রথম সং, ২২। 

সত্যেন্্রকুমার বসু .... সচিত্র মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড । 

নটবর চক্রবর্তী, ৩৮২১, ভবানীচরণ 

দত্ত স্বীট। সচিত্র, প্রথম সং, 1%*, 
3০9 ] 

রা ... পরী €ম খণ্ড । নটবর চক্রবর্তী, ৩৮1২, 

ভবানীচরণ দত্ত ই্রীট। সচিত্র, 

প্রথম সং,1৮*১ ২০০০ । 

রর রী ,.. অ্রভ্খণ্ড। নটবর চক্রবর্তী, ৩৮২, 

ভবানীচরণ দত্ত স্ত্রী । সচিত্র, 

প্রথম সং,1৮৯*, ২৯৯০। 

ঘোশীন্রনাথ বন্ধ ১. ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস । অনুকূল 
চক্র ঘোষ, ৩০, কর্ণওয়াজিস খ্ত্রীট। 

সচিত্র, দ্বিতীয় সং, ॥*, ১০০০ । 
রজনীকুমার বিশ্বাস ***. চক্রশালার ইতিবৃত্ত 1 চক্রশালা, চট্টগ্রাম, 

ভইতে গ্রস্থকার। প্রথম সং, ॥%০, 
৬০০ | ৃ 

সত্যেন্্রকুমার বন্ছ--বিএ, ₹... মহাযুদ্ধের ইতিহাস, অষ্টম থণ্ড। বন্গ- 

বাসী কার্য্যালয় । সচিত্র, প্রথম সং, 
1৮০১ ২৬০৩ | 



সত্যেন্ত্রকুমার বন্থ--বিএ, 

অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

শেখ রিয়্াজুল্গিন আহমদ 

বিপিনবিহারী চক্রবস্তী 

নগেক্জনাথ বনু 

কুর্গাদাস লাহিড়ী 

হরিসাধন মুখার্জি 

€ ২০১ ) 

মহাযুদ্ধেব ইতিহাস, নবম থণ্ড। বঙ্গ- 

বাসী কাধ্যালয়। সচিত্র, প্রথম সং, 

1%/০১ ১৫০০ | 

দশম খণ্ড । বঙ্গবাসী কার্ধ্যা- 

লর। সচিত্র, প্রথম সংঃ1%০১ ১৫০০ | 

হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়, প্রথমার্ধ, ললিত- 

মোহন পাল, ৮০, গ্রে স্্রীট, প্রথম, 
১০, ১১০০০ | 

আরবজাতির ইতিহাস, প্রথমথণ্ড, শেখ 

মফিজুদ্দিন আহমদ, দলগ্রাম তুষ- 

ভাগ্ার, রঙগপুর, সচিত্র, দ্বিতীয়, 

১॥০১ ১১০০০ । 

অবদান, অপূর্ববরুষ্ণ বস্থ, ২২+ কর্ণ- 

ওয়ালিশ স্রাট, সচিত্র, প্রথম, ॥০, 

৫০০ । 

বর্ধমানের ইতিকথ', প্রাচীন ও আধু 

নিক, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বদ্ধমান, 

প্রথম, সচিত্র, ১,০০০ । 

পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ভারত- 

বর্ষ, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হাওড়া, 

দ্বিতীয়, ৬২১ ১,০০০। 

কলিকাতা, সেকালের ও একালের, 

উপন্তাস আকারে গঠিত ইতিহাস, 

কিশোরীমোহন বাগচী, ৩৮১, মস- 



জ্জেশ্বর ব্যানাজ্জি 

পৃর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 

রাখালদাস ব্যানার্জি 

সত্যেন্কুমার বনু 

ইমদাদুল হকৃ (কাজি) 

কালিবন্ধ গঙ্গোপাধ্যান 

২০২ 9) 

জিদবাড়ী স্রীট, সচিত্র, ১ম, ৩৬৬ 
১১০০৩ | 

জগতের সভ্যতার ইতিহাস (সুচন। ), 

ললিতমোহন চৌধুরী, কাঁশিমবাজার, 
বহরমপুর, সচিত্র, ১ম, ২২৯ ১,০০৪ ॥ 

মহরম, হরিরাম ধর, পটুয়াটুলি, ঢাকা, 

সচিত্র, দ্বিতীর, 1%০১ ২১০০০ । 

বাঙলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, গুরুদাল 

চ্যাটার্জি, ২০১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 

প্রথম, সচিত্র, ২], ১,০০০ | 

সচিত্র মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 

নটবর চক্রবর্তী, ৩৮-২, ভবানীচরণ 

দত্ত স্ট, সচিত্র, ২য়, 1৮০৯ ২১৫০০ | 

দ্বিতীয় খণ্ড, নটবর চক্রবর্তী, ৩৮-২, 

ভব্ণনীচরণ দক্ত ট্রাট, সচিত্র, প্রথম, 
1৮০১ ৪+০০০ | 

তৃতীর খণ্ড, নটবর চক্রবর্তী, ৩৮-২, 

ভবানীচরণ দত্ত স্ত্রী, সচিত্র, প্রথম, 
1৮০১ ৪১০৬০ । 

প্রতিহাসিক পাঠ, দ্বিতীর ভাগ, গোপী- 
মোহন দত্ত, ্ডেপ্টস্ লাইব্রেরী, 

ঢাক1, সচিত্রঃ অষ্টম, 8* ৩,০০০" 

নৃতন প্রণালীর ভূগোল, প্রথম ভাগ, 
বিনোদবিহারী বস্থ, প্রেসিডেন্সি 

লাইব্রেরী, ঢাক, ৬্ঠ+1/০, ২,০০%। 



€& ২০৩ ) 

দর্শন 

দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ *** ব্রন্মহুত্র বা বেদাস্ত দর্শন, রামকমূল 

মিংহ, ২৪৩১, আপার সারকুলার 

রোড, প্রথমঃ ২।০১ ১১০০০ | 

শরৎচন্দ্র ঘোষাল ১. প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলী, ১ম থণ্ড,. 

বেদীস্ত পরিভাষ!, স্থরেন্দ্রনাথ বন্থ, 

৪1৩, কলেজ স্কোক়ার, প্রথম? ২৭. 

১১০০০ । 

দ্বিজদাস দত্ত ১১৮. অ্রীমৎৎ শঙ্করাচাধ্য, শাঙ্কর দর্শন (২য়. 

ভাগ ১, শিরিশচন্্র দাস গুপ্ত, ৫81৩, 

কলেজ ্ট্রীট, চতুর্ববিংশ (২৪), ৩২ 

৫০০ | 

ক্ষেত্রমোহন ব্যানাজ্জি ১. অভয়ের কথা, ঠাকুরাঁণীর কথ, দেবেজ্জ 

নাথ ভট্টাচার্য্য, ২৪, হ্যারিসন রোড, 

১ম? ১৯২১ ১১০০০ | 

আবছুল গানি নাখল (কবিতা) কাব্যকণা, গ্রন্থকার, ময়মনসিং, ১ম, 

কবিতাঃ /১০১ ১,৯০০ | 
অমরেন্দ্রনাথ সোম ১১. দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞ, বিজনবিহারী সোঁম,. 

কুম্মণ, নিত্যচরণ, ষ্রেসন বর্ধমান, 
১ম 1০১ ১১০০০ | 

বিজয়চন্্র ঘোষ ***. উমাআগমনী, কালীপদ ঘোষ, ৬,. 

মিরজাপুর স্ত্রী, ১ম 1৮০ ১৯০০০ | 

চিত্তরঞ্জন দাস ..*. অন্তর্যামী, শিশির কুমার দত, ২৫, 

নুকিয়া স্্রীট, ১ম, 8০১ ১,০০০ । 



চিত্তরঞ্জন দাস 

দ্েেবকুমার রায় চৌধুরী 

হুর্গাপ্রসন দাসগুপ্ত 

ঘনশ্তাম দলাই 

সরল সাংখাযোঞ 

রমেশচন্দত্র দেব 

পুষ্পবাণ-বিলাসম্ 

অনরনাথ পিংহ 

বিজয়লঙ্গমী গু 

€ ২০৪ ) 

মালা, শিশিরকুমার দত্তঃ ২৫, সুকিয়া 

ট্রীট, ১ম, ৪০১ ১৪০০০ | 

ধারা, অনাথবন্ধু সেন। বরিশাল, ১ম; 

॥০, ১,০০০ । 

সরল ও সংক্ষিপগু রামায়ণ, দেকেন্দ্রনাথ 

ভট্টাচাধ্য, ৬৫, কলেজ ইট, ২য়, 

সচিত্র, ১২$ ১১০০০। 

সচিত্র কুচবেহার রাজচিত্রঃ ১ম খণ্ড, 

পূর্ণচন্্র দাস, ৬১, বৌবাজার স্ীট, 

১ম, সচিত্র, ১০১ ১,০০০ | 

পঞ্চশিখা, সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী ৫, ছিদাম মুদী 

লেন, দ্বিতীয় সং,1% ৫০* | 

তত্ব-বিজ্ঞান, গ্রন্থকার, আসানসোল, 

বর্ধমান, প্রথম সং, ১২, ৬০০ | 

কবিত। | 

গণপতি সরকার, ৬৯, বেলিয়াঘাট। 

মেন রোড, প্রথম সং, 1৮০, ৫০০ | 

প্রবাস, গ্রস্ককার, ১।২, রমানাথ মজুম- 

দার স্রীট, প্রথম সংঃ | ৫০০ । 

অঞ্জলি, বীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, ৯০, 

মাঁণিকতল! মেন রোড, প্রথম সং 

1০5 ৯১০০০ । 



চাঁরুণীল। দেবী 

বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী 

হরিদাস ঘোষ 

জববর 

জানকীনাথ মুখার্ডি 

কালিদাস রায় 

কাণ্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত 

শ্রীশ্রী৬ মনস! (প্রথম থু) 

মানকুমারী 

মন্সরুদ্দিন আহমদ 

২০৫ 9 

বেহুলা, সুশীলমাধব মল্লিক, ৪, বলরাম 

বস্থ ১ম লেন, ভবানীপুর, প্রথম 

সং,1%/০) ১,০০০ । 

প্রবাহিকা, গ্রস্থকার, চট্টগ্রাম, প্রথম 

সং, ১২ ১,০০০ | 

ভাবমাধব, ১ম খণ্ড, নীরদবরণ ঘোষ, 
১৪, ক্লাইব স্রীট, প্রথম সং, ১,০০৯ । 

বিলাস কানন, গ্রন্থকার, কুমিল্লা প্রথম 

সং,1%০১ ১,০০০ | 

কুন্তমাঞ্জলি, গ্রন্থকার, ডার়মণ্ড হার- 

বার, প্রথম সং, ॥০১ ২৫০ | 

বল্লরী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্ট্রীট, প্রথম সং) ॥০, ১০০০। 

তাই তাই, কে, ভি, সেন, ৬*, মির্জা- 

পুর স্ব, সচিত্র, প্রথম সং, 1%০, 
২,০০০ । 

শ্যামাচরণ সরকার, ১৯১, বহুবাজার 

স্বর, সচিত্র, প্রথম সং, 
২,২০০ । 

কাব্য কুস্ুমাঞ্জলি, তারাকুমার কবি- 

রত্ব, ২৫, পটলডাঙ্গ। সীট, সপ্তম সং, 
১২, ১১০০০ | 

রুমের লড়াইর পুথি, গ্রন্থকার, বাখর- 

প্র, ত্রিপুরা, প্রথম সং) 15 
২১৩০৪ | 

১৯5 

্ 



নিশ্মলাবাল1 দেব 

পরেশনাথ সরকার 

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

রজনীকাস্ত সেন 

কণত্তিকচন্দ্র দাঁসগুপ্রু 

নিতাইটাদ শীল 

রজনীকাস্ত সেন 

সত্যেন্্রণাথ দঞ্ড 

সোহং স্বামী 

“নুধীরকুমার গোস্বামী 

-স্ুরেন্দ্রনাথ পাশ্তাল 

২০৩ ) 

.  ভ্তক্তিপুষ্পহার, রাঁমগোপাল ভট্টাচার্য্য, 

খুলনা, প্রথম, ৮০, ১১০০০ | 

মালা, সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১, গলাধর 

বাবু লেন, প্রথম, ॥০, ৫০০ । 

গৌরান্গ, গুরুদাস চ্যাটাজ্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়ালিস ট্রাট, দ্বিতীয়, ১1০, ৫০০ । 

বীণা, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়ালিস গ্রীট, কাপড় 8০, কাগজ 

॥০, ৬ষ্ঠ, ১১০০০ | 

ফুলঝুরিঃ কে, ভি, সেন, ৬০, মির্জাপুর 

স্থীট, সচিত্র, প্রথম, 1%০, ১৪০০০ | 

আঁশ্রনে, গ্রন্থকার, চুচড়া, ১ম, 1০, 

১৫০ | অমৃত, জে. সি. ঘোষ, ৫৭, 

হারিসন বোড,৪র্থ, 1০, ৫১০০০ | 

অভআবীর, প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, ইও্িয়ান্ 
পাবলিশিং হাউস্, ১ম, ১1০, ৫০০ | 

শন্থুকবধ কাব্য, কুধ্যকান্ত ব্যানার্জি, 

তাতিবাজার, ঢাকা, প্রথম, 1০১ 

৯১০৬০ | 

তিমির'প্রভা, পানালীল দে, ১৩-৫,সাকু- 

লার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর, 

প্রথম, 1০, ৫০০ | 

১ “প্রুব, বীরেন্দ্রনাথ সান্যাল, মুসা, ১ম, 

1৬, ৯১০০০ | 



তারকেশ্বর-মাহাত্ময 

অবিনাশচন্দ্র বায় 

অজমল হোসেন 

(৬ ২০৭ ) 

নিবারণচন্ত্র স্থৃতিতীর্থ, তারকেশ্বর, 
প্রথম, /*, ২৯০০৬ | 

বাশরী, প্রথম, 1, ৫০০ | 
ফুলের সাজী, গ্রন্থকার, খুলনা, প্রথম, 
০১ ২৯০০০ | 

আশুতোষ দাস গুপু মহাঁলনবিশ--বিজ্ঞান বিজয়া, যুগল কুষ্চ সিংহ, 

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র 

এস, সি, ঘোষ 

গোবন্দচন্দ্র দাঁস 

বতীন্দ্রকিশোর ঘোষ 

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 

জ্যোতিক্মতী দেবী, রোলী) 

৪, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া, 

প্রথম? 0০১ ৫০০ | 

চীবর, তারকনাথ মিত্র, ৩৫-৩, মদন 

মিত্র লেন, প্রথম, ১।০* ৫০০ | 

সচিত্র কর্ম সঙ্গীত বা কিগওার গার্টেন 
কবিতা, শরৎচন্দ্র স্বর, ১২৪, ক্যানিং 

সরা, সংশোধিত, সচিত্র, ০, 
২৯০০০ | | পু 

ফুলরেণু, দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী, 

-১০-৫5 কর্ণওয়ালিস সীট, দ্বিতীয়, 

১৯৮ ৯১০০০ | 

জয়দ্রথবধ কাব্য, ক্ষীরোদচন্ত ঘোষ, 

৭০-২, ক্লাইভ ই্রীট, প্রথম, ১২ 
১১০০০ । 

প্রহলাদ উপাখ্যান, বৃন্দাবনচন্ত্র বসাক, 

ঢাকা, সচিত্র, প্রথম, 1/০, ১৯০০০ | 

মালা, গোপালচন্ত্র মুখার্জি, ১০৬-১১ 

গ্রে স্রীট, প্রথমঃ ৫০ | 



কবিতা কুন্গম 

কুষ্ণচন্্র মজুমদার 

মানিক উদ্দিন আহমদ 

মিঠে কড়। 

মুন্দি মহম্মদ বরকতউল্ল! 

নসিরুদ্দিন আহমদ 

বক দেব 

প্রেনমালা 

ষাদ্দবচন্দ্র সরকার 

বাঁমিনীকিশোর গুপু রায় 

২০৮ ) 

জিতেন্দ্রলাল দত্ত, ব্রাহ্মণ বেড়িয়া, 

ত্রিপুরা, প্রথম, ১৯০ । 

অবসর সঙ্গিনী, ক্ষেত্র মোহন দাস, ৫৮, 

সিকদার বাগান স্রাট, প্রথম, ২৫০। 

শোঁকোচ্ছ'াস বা বিদায়গীতি, সাখওয়াল 

আলি খা, দৃপচাচিয়া, বগুরা, প্রথম, 
/৬9 ১১৩৬০ | 

মনোরঞ্জন ব্যানার্জি, ৭০, কলুটোলা 

্রাট, ৬ষ্ট, /০, ১,০০০ । 

সমাক্গ সংস্কার, গ্রন্থকার, হরিহরপুর, 

দিনাজপুর, প্রথম, 1/০ ১,০০০ | 

বিদায়, আকেরউন্নিসা, শিকারপুর, 

রাজসাহী, প্রথম *%০, ১,০৯০ । 

তর্পণ, অনিলেন্ত্র নাথ সিংহ, ৬৯, কণ- 

ওয়ালিস হ্রীট, প্রথম, সচিত্র, ৪০১ 
১১০০৩ | 

ব্রজেশ চরণ সেন, খাগড়1, বহরমপুর, 

প্রথম, ৫০ ! 

কল্পলতা, ১ম ভাগ, গ্রন্থকার, যশোহর, 

১ম, 8০১ ১,০০০ | 

রাজগীতা বা বঙ্গোচ্ছস, হেমচন্দ্র সেন, 

গুপ্ত, পটুয়াটুলি, ঢাকা, সচিত্রঃ ১ম; 
কাগজ বাধাই ॥*ঃ কাপড় বাঁধাই 
১৯৪ ৯৪৭২৩ ০ | 



লরেজ্জনাথ ঘোষ 

প্রমথনাথ মুখার্জি 

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী 

রজনীকাস্ত সেন 

হ্বামায়ণ ১ম খও 

রোহিণী কুমার সী 

শচীক্্রলাল দাস বন্মা 

পত্যন্ানাথ দত্ত 

তারাপ্রসন ঘোষ, 

১৪ 

€ ২*৯ ) 

বেস্থর বীণ, সত্যচরণ নাথ, নৈহাী, 

শ্রীরামপুব্র, খুলন!, ১ম, ॥০, ৫০ । 

বুকের বোঝা, মনোরগ্রন ব্যানার্জি, ৭০, 

কলুটোল। সীট, ১ম, ॥০, ১,০০৭ | 

পদ্দাঙ্ক কামনা, বুকের বোঝা, মনো- 
রঞ্জন ব্যানার্জি, ৭০, কলুটোলা স্্রীট, 
১ম১।০+ ১১০০০ । 

কাব্য গ্রস্থাবলী, ১ম ভাগ, গুরুদাস চট্টো- 

পাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিস ই্ট্রীট, 
১ম, ২২, ৫০০ 

২য় ভাগ, শুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১ম, ২২ ৭০*। 
কল্যাণী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ৫ম, ১২৬ 

১১০০০ । 

হেমস্ত কুঘার মুখার্জি কর্তৃক অনুদিত, 

বি, এন, সেন, ৮1৯, কলেজ ট্ট্রীট, 
১ম, ১৮০১ ১১০০০ । 

পলীছায়া, কৃষ্ণচৈতন্য দাসী, ৩৪, মেছুয়া 

বাজার স্ট্রীট, ১ম, 17০, ১৯০০ । 
কয়েকটা কবিতা, হরিচরণ মান্না, ২২৯ 

স্থুকিয়া স্রীট, ১ম, 1৮৯* ২৮০ । 

মণিমঞ্জুষা, প্রিক্নাথ দাশগুপ্ত, ২২, 

কর্ণওয়ালিস শ্রী, ১ম, ১1৯১ ৫০০। 
পূরবী, পি, চৌধুরী, ৭৫1১, হ্যারিসন, 

রোড, ১ম) ॥৯১ ৩০০ । 



€( ২১০ ) 

নারায়ণচন্্র নিয়োগী .... পগ্চপুষ্প, যতীন্দ্রকুষ্ণ নিয়োগ, ১৩১1১, 

ক্যানিংস্্রীট, সচিত্র, ১ম, ৮, 

২০০ । 

গীতি উপহার ব! টুকটুকে বই, প্রথম খণ্ড--অবনী কুমার দে, পটুয্লাটুলি, 
টাকা, প্রথম, 19/*, ১,৯০০ | 

শিশু পাঠ্য কত্তিবাস *** বৃন্দাবন বসাক, ঢাকা, প্রথম, 9০, 
২১৩০ ০ 1 

সৌহং স্বামী ১. বিবেক গাথা, নগেন্জ মোহন গাঙ্গুলি, 

১৬৪, কালীঘাট রোড, ভবানীপুর, 
প্রথম, 1০,» ১১০০০ | 

স্থরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ১১. পুষ্পাঞ্জলি, কে, পি, গোস্বামী, ২৮, 

মাণিকতলা স্রীট, দ্বিতীয়, 1০, ৫*০। 
কুর্য্কান্ত কাব্য-বেদাস্তভূবণ ... কিরণ, গ্রন্থকার, নাটোর, রাজসাহী, 

প্রথম, ।*, ৩০০ । 

স্বর্ণময়ী দেবী ** নক্ষত্র, বি, এল, চক্রবর্তী, ৮, ডিকান 

লেন, প্রথম, ৫০ । 

ভারিণীপ্রসাদ জ্যোতিবী ... শক্তিমঙগল বা পাশ্চাত্য মহাবুদ্ধ, 
গ্রন্থকার, ৯২-৪, কর্পোরেশন ই্রাট, 

প্রথম, 1০, ৫০০1 

উদয়চাদ রায় .... কবি জীবন, গ্রন্থকার, ৭*, কলুটোলা 

স্বীট, প্রথম, %০১ ৫০০ | 

আবদুল মনন (কাজি) *** নমাজ.নাহাত্য, সেখ আবল খলিল 

কগ্ছজ, বর্ধমান, ১ম সং, বিনামুলো, 

৫৩৬ । 



আবছুল রসিদ মভম্মাদ 

ই্বৈতচন্্র চক্রবর্ভী 

অক্ষয়কুমার ঘোব 

আশ্হার 

হুরিশচন্্র মিত্র 

হেমস্তবালা দ 

হেমলতা দেবী 

ভীরালাল চট্টোপাধ্যায় 

চীশ্বরচন্ত্র ঘোঁষ 

কালীপদ ঘোষ 

কুমুদরঞন মল্লিক 

( ২১১ ) 

রুস্তম সোরাঁবের মহাযুদ্ধ, গ্রন্থকার, চট্ট- 
গ্রাম, ১ম) 1০১ ১০৯০ । 

লীলা, গ্রন্থকার, ৩৬, কাঠের পুল, বলিয়! 
নগর, ঢাক, ১ম সং, /১০১ ৫০০ | 

কাকলী, গ্রন্থকার, নাড়াইল, ১ম সং, 
॥০, ৫০০ | 

কালীদাস রায়, কড়াই, বদ্ধমান, ১ম সং, 
বিনামূল্যে » ৩০০০ | 

বামায়ণ মহাকাব্য, ১ম খণ্ড, নগেন্ছ 

কুমার রায়, সিটি লাইব্রেরী, ঢাক1। 

১ম? ১২০ ১২৫০ । 

মাধবী, মণীন্দ্রবিনোদ দত্ত' ছানহারখ, 

ঢাকা, ১ম, ১২৭ ৫০০ । 

নব পগ্যলতিকা, গোষ্ঠবিহারী কইড়ী, 

চোরবাগান লেন, কলিকাত।, ১ম, 
৬/০১ ১০৩০ | 

চোঁখেব জল, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, 

১৯, বিডন রো, কলিকাতা, ১ম, 

বিনামূল্যে, ২০০০ | 

বনফুল, গ্রস্থকার, বটিকামারি, যশোহর, 

১ম, 1৮2১ ১০০০ | 

সে, গ্রন্থকার, এ , ১ম, ॥০, ১০০৯ | 

বীথি, চিন্তাহরণ গুহ, ২৪, মিডল্ 
রোড, কলিকাত1, ১ম, 8০১ ৫০০ | 



মুফিজাল্লা মাষ্টার 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত 

মণীন্দ্রপ্রনাদ সর্বাধিকারী 

নরেজ্জনাথ পাল 

পঞ্চ রাত্র 

প্রভাতচন্জ্র রার 

প্রমথনাথ রাঁর চৌধুরা 

( ২১২ ) 

কুলজান কন্তার প্রসঙ্গ, গ্রন্থকার, কপম- 

ভা্ডি, চট্টগ্রাম, ২য়, %০১ ১০০৯ । 

মেধনাদবধ কাব্য, সারদাপ্রসাদ নাথ, 

২৫।২৬, ক্যানিং স্াট, কলিকাতা, 

১ম, ॥০, ২০০০। 

প্র, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য ৬৫,কলেজ 

স্বীট, ১ম, ০১, ১০৯০। 

ধ্ঁ, উপেন্দ্রনাথ রায়, শ্তামাচরণ দে 

স্বাট, কলিকাতা, সচিত্র, ১ম, 0০, 
"১০৩০৬ | 

মূরজ-মূরলী, মাণিকচন্দ্র ঘোষ, ১৪, 

মদন বড়াল লেন, কলিকাতা, ১ম, 

1০, ২০০ । 

চন্দন, শীতলচন্দ্র ভট্টাচাধ্য, ১৪, 

রামতনু বন্থু লেন, কলিকাতা, ১ম, 

1%০, ৫০০ | 

নাটক 

গুরুবান্ধব ভট্টাচাধ্য, ঢাক, প্রথম, 1%, 

২৫০। 

শ্বেত পদ্ম, প্রভাসচন্দ্র রায়, পাবনা, 

প্রথম, ১২, ৫০০। 

হামির, হরিদাস চ্যাটার্জি ২০১, কর্ণ 

ওয়ালিস স্বীট। প্রথম, ১৬১ ১০০০। 



গরেন্্রনাথ ব্যানার্জি 

সুরেন্দ্রনারায়ণ বায় 

রাইচরণ সরকার 

অক্ষয়কুমার মিত্র 

বস্কিমচন্ত্র দাসগুপ্ত " 

ছুর্লভবালা দেবী 

দ্বিজেন্্রলাল রায় 

কালীপ্রসন্ন বিগ্ভারত্ব 

€ ২১৩ ) 

শের শা, গ্রন্থকার, বাকুলিয়া, হুগলি । 

প্রথম, ১২৬ ১০০০ 1 

রূপের ফাদ, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস ই্রীট, প্রথম, 1০, 
১০৬০৩ | 

যোগবল, যামিনীমোহন রায় চৌধুরী, 
৯, রাণি শঙ্করী লেন, কালীঘাট, 
প্রথম, দ০, ১০০০ । 

মরণে বরণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

২০১, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, 

কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা, ১ম, 
৮০) ১০০০ | 

জহর যঙ্ঞ, অহিন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, 

১ম, ১২, ১০০০। 

কমলা হরণ, চন্দ্রভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৩৬, কর্পোরেশন স্ট্রীট, কলিকাতা, 

১ম১।%০ ৫০০ । 

চন্ত্রগুপ্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

২৯১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ৪র্থ, ১২, 
১০০০ | 

নিমাই সন্গ্যাস গীতাভিনয়, রামলাল শীল, 

১৪০১ চিতপুর রোড, কলিকাতা 

১ম, ২৯, ২০০০ । 



মহাতাপচন্দ্র সিংহ 

মুণ।লচন্দ্র চ্যাটাজ্জি 

নির্শলশিব ব্যানাজ্জি 

আবদুল গনি 

'অধোরনাথ কাবাতীথ 

অন্বা 

আনন্দ প্রসাদ ঘোষাল 

অপরেশচন্্র মুখার্জি 

ভূপেন্ত্রনাথ ব্যানার্জি 

২১৪ ) 

পারিজাত হরণ গীতাভিনয়, শরচ্চন্দ্র 

শীল, ১৩৬, অপার চিৎপুর রোড, 

কলিকাতা, ২য়,$১০০০। 

মানে মানে, পূর্ণচন্্র কু, ৩১৭১৯ 

আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, 
১ম১।০১ ১০০০ | 

বীররাজা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, 
কর্ণওয়ালিস ্রীট, কলিকাতা, ১ম, 
৮০১ ১০০০ 1. 

নজিবউদ্দৌল! গ্রন্থকার, মালদন, প্রথম, 

|/০১ ৫০০ | 

কুলের ঢেকী, হেদেন্্রকুমার শীল, ১১১, 

আপার চিৎপুর. রোড, প্রথম, 1০, 

১১০০০ | 

প্রবোধচন্জ্র সরকার ৭৫-১-১, হ্াারিসন 

রোড, প্রথম, ১।০+ ১১০০০ । 

স্ধজামিলের বৈকুগ্চ লাভ, পাল ব্রাদার্স 

এণ্ড কোং, ৭, শিবরুষ্ণ দা লেন, 

সচিত্রঃ ৪র্ঘ, ১৮০, ৯১০০০ | 

আহুতি, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্াট, প্রথম, ॥০১ ১,০০০ । 

সাইন অফ দি'ক্রশঃ কানাইলাল 

মুখার্জি, ১৭-১৮, রাধামাধব সাহা? 

লেন, প্রথম ১২৮ ১*০০। 



বিজয়রত্ব মন্ত্ুমদার 

দেবক বাগ্চী 

কেবেন্্নাথ চ্যাটার্জি 

ল্লিজেন্রলাল রায় 

শিরিশচন্ত্র ঘোষ 

কেশবচন্দ্র ব্যানার্জি 

ক্ষারোদপ্রসা্ বিগ্ভাবিনোদ ..- 

নতাইপদ চ্যাটাঞ্জি 

শর্থানন রায়চৌধুরী 

পশলেন্্রনাথ ঘোষ 

অতুলকৃষ মিত্র 

২১৫ 9) 

সংশোধন, বরদাকাস্ত মজুমদার, ৬৫-১, 

বেচু চ্যাটার্জি সীট, প্রথম, 1০, 
১১০০০ | 

হুলস্থল, কেশবচন্ত্র ভঞ্জ চৌধুরী, ২ ০৩-২, 
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, প্রথম,1০১ ১,০০০। 

রাঁজ। বৈছ্ধনাথ, শ্রীক্ চ্যাটার্জি অমরা- 

গড়, বদ্ধমান, প্রথম, ॥০১ ১,০০৭ | 

পাঁষাণী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়ালিস গ্রীট, দ্বিতীয়, 8০» ১,০০০ । 
ঝকমারি, অবিনাশচন্ত্র গাঙ্গুলি, ১৩, 

বন্থপাড়া লেন, দ্বিতীয়, 1০ ১,০০০ 

সপ্তুর্ষি হাজন, এইচ, পি, দে, ৭, শিবক্কষ্ 

দ1] লেন, সচিত্র, ২য়, ১॥০, ২,০৫৩ । 

বরুণা, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়ালিস গ্রীট, ২য়, ॥০+ ১১০০*। 

শ্মশানে মিলন, এইচ, পি, দে+ ৭, শিব- 

কৃষ্ণ দা লেন, সচিত্র, প্রথম, ১॥৯, 
১৯০০০ | 

চারপেয়ে বাবু, রামলাল শীল, ১১০, 

চিৎপুর রোড, প্রথম, 1০, ২,০০০ । 

কপিলের তেজ, গ্রন্থকার, ১৭, সাগর 

দত্ত লেন, প্রথম, ১২১ ১৯০০০ | 

শিরীফরহাদ, গুরুদাস় চট্টোপাধ্যায়, 
তৃতীর, ॥*, ১০০০ । 



তৃপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৬দ্বিজেন্্রলাল রায় 

হরনাথ বস্তু 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 

কেশবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বি্ভাবিনোদ ... 

কুমুদনাথ লাহিড়ী 

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

মনোজমোহন বসত 

মনোমোহন গোস্বামী, বিএ, 

মুণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

প্রহ্লাদ চরিত্র 

২১৬ ) 

গোৌসাইজী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
প্রথম? |1০, ১০০০ । 

সাজাহান, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, সৃষ্ট, 
১৪ ৯০৩৩০ | 

ভক্তকবীর, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য, ৬৫, 

কলেন স্বীট, প্রথম ১২» ১০০০ | 

পল্মিনী, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৬৫, 

কলেজ স্ট্রীট, চতুর্থ ১২, ১০০৭ । 

জড়ভরত, হরিপদ দে ৭, শিবকৃষ্ণ দা 

লেন, প্রথম, ১০, ১০৫৬। 

বাদসাজাদী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। 

প্রথম? ১৯৮ ১০০০ | 

সাগরের ডাক, চিন্তাহরণ গুহ, ১৪, 

মিডল রোড, প্রথম,1%০, ১০০০ । 

মাধবরাও, অনরেশ্ত্র দণ্ড, ৩৪৭1৯, 

আপার চিৎপুর রোড, প্রথম, ১২, 
১০০০ | 

সোণায় সোহাগা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

প্রথম, ॥*, ১০০০। 

গুরুনক্ষিণ।, গ্রন্থকার» বালি, প্রথম । 

্রামন্থন্দর, শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যার, 

আড়িয়াদহ, ৪ পরগণ।, ১৭? 155 

১০০০ 

এম্, এল্, সাহা কর্তৃক প্রকাশিত, 
বিক্রয়ার্থ নহে । 



প্রমথনাথ রায় চৌধুরী 

শশীভূষণ দাস 

সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

স্বরেন্ত্রনাথ রায় 

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় 

অপরেশচন্ত্র মুখাজী 

ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানাজী 

বিপিনচন্ত্র সরকার 

দাশরথী মুখাজী 

ধশ্মদাস রায় 

দ্বিজেন্্রলাল রায় ৮ 

, দ্বিজেজ্রলাল রায় 

€( ২১৭ ) 

আক্কেল সেলামী, বিষুণপদ হাজরা, ৬; 

সিমলা! স্রীট, ১ম, ॥০, ৫০* | 

স্থধন্বা! উদ্ধার, গ্রন্থকার, ৭, শিবকষ্ণ ৷ 

লেন, ২য়, সচিত্র, ১, ১০০০ | 

হাতের পাঁচ, গ্রন্থকার, ১৫; ভরিশ। 

চ্যাটাজ্জীর ট্রাট, ভবানীপুর, প্রথম, 
1/০১ ১০০০ | 

মুকুরে মুস্কিল, গুরুদদাস চট্টোপাধ্যায়, 

১ম, 1০১ ১০০০ | 

রত্বাকর উদ্ধার, গ্রন্থকার, সুপুর, 

বাকুড়া, ১ম, ১0০, ১০০০ | 

শুভদৃষ্টি, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১ম, ১২, 
১০০০ | 

সওদাগর, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ॥*, 
১০০৩ | 

একোদিঞ্ প্রহসন, আশুতোষ মল্লিক, 

বহরমপুর, ১ম, 1০১ ২০৭। 

কঞ্হার, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১ম, 

১২১ ১০৭০ | 

কুস্তীর শিবসাধনা', বিজয়কৃষ্ণ রায়, নব- 

দ্বাপ, ৯ম, ১৪০১ ১০০*। 

মেবার পতন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

তৃতীয়, ১২, ১০০০ । 

সিংহল বিজয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

১ম) ১০১ ১৯০০ । 



(& ২১৮ ) 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ... ত্র্যহস্পশ বা স্থখীপরিবার, গুরুদাস 

চট্টোপাধ্যায়, হয়, ॥০, ৭৫০ । 

গিরিশচন্ত্রু ঘোষ -০*  প্রফুল, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, নুতন, ১২, 
১০০০ | 

যোগীন্দ্রনাথ বনু -**  দেববালা, গ্রন্থকার, ৩০, গোয়াবাগান 

লেন, ১ম, ৪০১ ১০০০ | 

কাঁলিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১... পিতৃধানে পবিত্র মিলন, শরৎ চন্দ 

ঘোব, ৩৪, কালিপ্রসাদ দত্ত স্্ট, 

প্রথম, ॥০, ১৩৫০ । 

কালী প্রসন্ন চৌধুরী ... ব্রতভঙ্গ, গ্রন্ককার, রাজসাহী, ১ম, ॥*, 
৫০০ । 

ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী 2 মুক্তি, এ১ কে, ইন্দ্র, ৬৬ প্ররেমচঠাদ 

বড়াল স্ত্রী, ১ম, ॥০, ১০০০ | 

কৃষ্ণচন্দ্র কু ... রাতছুপুরে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যার, ১ম, 
|০, ১০০০। 

মাইকেল নধুসুদন দত্ত »* মায়াকানন, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, হিত- 
বাদী, ১ম, ৪০১ ১০০০ । 

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ব্রত উদ্যাপন, অমরেন্দ্র দর্ত, ১৩৯, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্ত্রীট, ১ম, ॥০১ ১০০ । 

নলিনাকা'ন্ত ভট্টশালী ... বীর বিক্রম, নগেন্্রকুমার রায়, ঢাকা, 

১ম) ॥০, ৫০০ | 

উপন্যাস । 
অবনীব্্রন্গথ ঠাকুর ১ ক্ষীরের পুতুল, প্রিয়নাথ দাস গুপ্ত, ২২, 

কর্ণওয়ালিস রী, নৃতন, সচিত্র, 1%০5. 
১৩০৩ | 



অবনীন্ররনাথ ঠাকুর 

অন্তরূপা দেবী 

৮বহ্িনচন্দ চট্টোপাধ্যায় 

শ্ুলনমোভন ঘোষ 

গারুচন্ট্র লন্দ্যোপাধ্যায় 

্য়ালচন্ছ ঘোষ 

দেবেক্গনাথ বস্তু 

বনগ্চয় চট্টোপাধ্যায় 

( ২১৯ ) 

শকুস্তল!, প্রিয়নাথ দাস গুপ্ত, ২২, ক্ণ- 

ওয়ালিস স্ীট, চতুর্থ, সচিত্র, 1%, 
১০০০ । 

চিত্রদ্নীপ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রথম, 
১২৯ ১০০০ । 

দুর্গেশনন্দিনী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

উনবিংশ, ২২৯ ১০০০। 

ঘরেব কথা, বতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 

১৫, কলেজ স্কোয়ার, দ্বিতীয়, সচিত্র, 
১৯১ ১০০০ | 

শআ্রোতের ফুল, প্রবোধচন্দ্র সরকার, 

৭৫1১।১, ছ্ারিসন রোড, প্রথম, 

« ২২১১০৯*০। 

হামির, প্পিয়নাথ দাস গুপ্ত, ২২, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্্রীট, ১ম, ১২, ১০০০। 
বাসিফুল, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রথম, 

১] ০, ১০০০ 1 

ক 

ঠাকুরদাদার গল্পের ঝুলি, প্রথম খণ্ড, 

গ্রন্থকার, কল্যাণপুর, হাওড়া, প্রথম, 

4৩9 ১০০৬ | 

রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বিএ সতী, ব্রজেন্্রমোহন দত্ত, ৬৭, কলেজ 

ছর্গাদাস লাহিড়ী 

স্্রীট, সপ্তম, সচিত্র, |/০১ ৩০০০ । 

চিত্রাবলী, ধীরেক্রনাথ লাহিড়ী, হাওড়া, 

প্রথম, ৯ ১৩০০০ | 



( ২২০ ) 

গোষ্ঠবিহারী দে .... মেধনাদ সর্দার, গ্রন্থকার, ৩২৭, আপার 

চিৎপুর রোড, দ্বিতীয়, সচিত্রঃ 8৭, 
১০০০ | 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, এ, __পঞ্চমালা, গুরুদাস চট্ট 

পাধ্যায়, প্রথম, ॥০১ ২০০০ । 

হরিদাস পালিত ... গণ্শা, চিস্তাহরণ গুহ, ২৪, মিডল 
রোড, প্রথম, 0৮০, ১০০০ 1 

হরিসাধন মুখাজী ১১. হারেম কাহিনী, প্রথম খণ্ড, কিশোর 

মোহন বাগচী, ৩৮১, মসজিদবাড়া 

স্ট, প্রথম, ১॥০১ ১৫০০ | 

হরিসাধন মুখাজী ,.. সতীললা, বরেক্্রনাথ ঘোষ, ১০৪।৯, 

কর্ণওয়ালিস ট্রাট, প্রথম, সপ্তত্র, 

৯1০, ১০০০ | 

হেমচন্ত্র বকৃসী .. বিদেশী পৌরাণিকী, হেমেন্দ্রনাথ দন, 

ঢাকা, প্রথম, সচিত্র, ॥*, ১০০০ । 

হেমেজ্জপ্রসাদ ঘোষ ১. ্শ্রু, সতীশচন্্র মুখাজী, ১৬৬ লন্ু- 

বাজার স্ত্রী, প্রথম, ১২, ১০০০ । 

দীনেন্দ্রকুমার রায় .... জন্মীণ বুলগার চক্রান্ত গ্রন্থকার,মেহেব- 

পুর, নদীয়া, প্রথম, ১।০১ ১২০*। 

যোগেশচন্্র দন্তগুপু ... কুসুম, কিশোরীমোহন বাগচী, ১৮1৯, 

| মসজিদবাড়ী সর, প্রথম, ১২, 

১০০৩ | | 

ললিতমোহন রায় .... ছারানিধি, গ্রন্থকার, ২৫।২এ, মেডুয়া- 

বাজার, প্রথম, /*, ৬০০ । 



রা 

আোভিতকুমার বাগচী 

সি 

নন্দল/ল দাস 

নটবর সুখাজী 

-প্লল হক্ চৌধুরা 

এভাতকুমার মুখাজ 

এপ্রয়গোবিন্দ দত্ত 

রজনীকাস্ত দাস 

বামনারায়ণ সাদা 

স্বন্দরমোহন ভট্টাচাধা 

কুমুদিনীকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

২২১ ) 

জীবস্তের প্রেতকৃত্য, কিশোরী মোহন 

বাগচী, ৬৮১, মসজিদবাড়ী ই্রীট, 
প্রথম, ১২১ ১০০০ | 

কল্পনা রহস্তা, প্রথম খণ্ড, পশুপতি সর- 

কার, ৩১।২, বাগবাজার স্টাট, প্রথম, 
1০১ ১০০০ । 

মানিনী, বামাচরণ রায়, ২৬, কীাসারি 

পাড়া রোভ, প্রথম, ॥০, ১০০০ । 

আকর্ষণ, গ্রন্থকার, উলেনিয়া, বরিশাল, 

প্রথম, ১॥০, ১০০০ । 

ষোড়শী, স্থবোধচন্দ্র দত্ত, ৪, চৌরঙী, 

তৃতীয়, ১।০১ ১২০০ । 

গায়েলুদ, গ্রন্থকার, ৭, জশ্বরদাস লেন, 
ঢাক, প্রথম। ॥*১ ১০০৯ | 

নববধূর ছুঃখ, বামগোপাল ভট্রাচাধ্য। 

খুলন।, প্রথম, ৮০, ৫০০ | 

হাস্ত-তরঙ্গ, গ্রন্থকার, রূণজিৎপুর, 

মেদিনীপুর, প্রথম? ॥*,» ১০০ । 

রত্ব-ঝাপি, পঞ্চানন মিত্র, ৬২।২।১, বীডন 

সীট, প্রথম, ১২১ ১০০০ । 
রিপভান্উইস্কল, প্রফুল্লকুমার চক্রবত্তী, 

নারায়ণগঞ্জ, প্রথম, ॥০? ২৩০০ । 

মেজদিদি, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রথম, 
১1০১ ১০৪৩ । 



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

ন্বরেন্্রমোহন ভট্টাচাধ্য 

শিবনাথ শাস্ত্রী 

শ্ীপতিমোহন ঘোষ 

স্থরেন্দনাথ রায় 

আবনীকান্ত সেন 

জলধর সেন 

ভুন্নচন্ত্র মুখাজ্জি 

আভশুতোব ঘোব 

.ৰরদাঁকান্ঠ মড়মদার 

২২২ 0) 

পলীসমাজ, গুরদাস চট্টোপাধ্যাপ্র, প্রথম, 

॥০, ২০০০ । 

সয়তানী ধাধা, পঞ্চানন মিত্র, ৬১।২।১, 

বীডন স্ট্রীট, প্রথম, 1/০)১ ১৯০০০ | 

বিধবার ছেলে, প্রিক্লনাথ ভট্টাচাধ্য, ১৫, 

স্ৃকীয়। ই্রীট, প্রথম, ১২ ১০০ | 

শুঁভৃষ্টি, সতীপতি ভট্টাচার্য, ৭৮া২, 
ভ্যারিসন রোড, প্রথম, ॥০, ১০০০ । 

শন্দিষ্ঠা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রথম, 
সচিত্র, ১২১ ১০০০ | 

প্রমীলা, বামাচরণ রায়, ১৬ কাসারি- 
পাড়া রোড, প্রথম, সচিত্র ১২, 

১,০০০ | 

আলান কোয়াটার মেন, অক্সফোর্ড 

ইউউনিভারসিটি প্রেস, বন্বে ও 

মান্দরীজ, প্রথম, ॥%০, ৫,০০০ | 

আমার অপৃব্ব ভ্রমণ, উতপন্রনাঁথ 

মুখার্জি, ১৬৬, বৌবাজাব ই্রাউ, 

সচিত্র, ২য়, ১০, ১০০ । 

প্রভাবতী, গ্রন্থকার, ১০।১এ, রামমোহন 

দত্ত লেন, প্রথম, 1১/০, ১,৯০০ | 

সীতা, দেবেন্দ্রনাথ ভ্রাচাধ্য, ৬৫, 

কলেজ ভ্রীট, সচিত্র ৪র্ঘ, 1%০) 

২৪০, ০ | 



বাজেন্জ্লাল 'আচাধ্য 

করস 

বধুভূষণ বন্থ শা 

টি 

বিমলাপ্রসন্ন সেন 

বিপিনবিভারী সরকার 

২২৩ ) 

বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ, ব্রজেন্রঙ্গোহন দত্ত, 

৬৭, কলেজ সীট, প্রথম, ১২৯৯,০০০। 

লক্ষ্মী বউ, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, 
কর্ণওয়ালিস ্রীট, ৬ষ্ট,1০/০, ১,০০০ । 

ঈউলিসিস, গ্রন্থকার, ৩৯-৪, স্থকিয়! 

স্াট, প্রথম, ১২৬ ১১০৪০ । 

সতী খুললন1, বুন্দাবনচন্দ্র বসাক, নবাদ- 

পুর, ঢাক।, সচিত্র, প্রথম, 1%০, 
১,০৬০ | 

$ 

নানেন্দ্রকুমার রায় ( দ্ধার! সম্পাদিত )__বুদ্ধির যুদ্ধ, সম্পাদক, মেহেরপুর, 

হেমদাকান্ত চৌধুরী 

হরিদাস দাস 

হবিসাধন মুখাজ্জি 

হতোপাখ্যানমালা, 

নদীয়া, প্রথম, ১২১ ১১০০০ | 

বূমের গল্প, ছুর্গাদয়াল চৌধুরী, ১৪, 

রামমোহন দর্ভত রোড, ভবানীপুর, 
সচিত্র, প্রথম» ॥০, ১১,২০০ | 

ফুলের মালা, গ্রন্থকার, ৩১-৬, বিডন 

ষ্টাট, প্রথম, ৮০, ৫*০। 

ছাঁয়াচিত্র,4 কিশোরীমোহন বাগচী 
৩৮-১১ মসজিদবাড়ী স্রাট, সচিত্র, 

দ্বিতীয়, ১।০১ ১১০০০ । 

নুরমহুল, কিশোরীমোহন বাগচী, ৩৮-১, 
মসজিদবাড়ী স্ীট, সচিত্র, দ্বিতীয়, 
২২১ ২৯০০০ | 

প্রথম ভাগ, কে, পি, নাথ, ৩, বমা- 

নাথ মজুমদার সীট, ৯ম, 1*, ৫০০। 



'জতেন্ত্রনাথ বিশ্বাস 

প্রিয়ক্ুমার চট্টোপাধ্যায় 

দেবেন্দ্রনাথ মাহিস্ত 

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

বাষধকমল দর্ত 

সারোজকুমারা দেবা 

শতদলবাসিনী বিশ্বাস 

শ্ীধর সমাদ্দার 

সুরেন্দমোন ভট্টাচার্য্য 

২২৪ ) 

সুশীলানুন্দরা, শ্রামলাল শাল, ১১০, 
চিৎপুর রোড, দ্বিতীয়, %০১ ২,০০০ | 

নীলাম্বর, ব্রজেন্্রমোহন দত্ত, ৬৭, কলেজ 

স্বীট, প্রথম, দ*১ ১০০০ । 
রবিনসন ভ্রুশো, কে, ভি, সেন ৬০, 

মিরজাপুৰ স্রাট, প্রথম, ২২৫০ । 

ধর্্মপাল, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, 
কর্ণওয়ালিস সীট, প্রথম, 17০, 
০০০ | 

বড়লোক, শিবেন্রলাল দত্ত, ব্রাহ্মণ- 

বেড়িয়, ত্রিপুরা, সচিত্র, প্রথম, ১২, 
১০০০ । 

ফুলদানি, প্রিয়নাথ দাস গুপ্ত, ২২, কর্ণ- 

ওয়ালিস সীট, প্রথম, ॥০, ৫০০ । 

বেহুলা, কে, ভি, সেন, ৬*, মিজাপুর 

সীট, দ্বিতীয়, সচিত্র, 1%*, ২২৫০ । 
অনৃষ্ট, ত্রিপুরানন্দ সেন, ৩, কাশী মিত্র 

ঘাট, ফ্টাট, প্রথম, ॥%০, ১০০০। 
জনরব, ভূপেন্্রমোহন ভট্টাচার্য, অনস্ত- 

পুর, নদীয়া, প্রথম, সচিত্র, ১।০, 
১০০০ | 

চ 

স্বর্ণকুটার, বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪-২, 

কর্ণওয়ালিস সীট, সচিত্র, প্রথম, 
১1০১ ১০০০ । 
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€( ২২৫ ) 

স্থরেন্ত্রনারায়ণ ঘোষ .... নতুন বৌ, জে, এন, বোস, ২৯, হুর্গা- 

| ্ চরণ মিত্র স্রীট, সচিত্র, প্রথম, ১২, 
পু ১০০৬ | 

স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি ... সাজি, আশুতোষ ধর ৫০-১, কলেজ 

সীট, তৃতীয়, ১২, ২০৯০ । 
স্মরেশচন্দ্র সিংহ .... সুগনাভি, আশুতোষ ধর, ৫০-১, কলেজ 

রী, প্রথম, ১২, ১১০০ | 

শ্যামাচরণ দে .... অনার্যের উপকথা, কেশবচন্দ্র চৌধুরী, 
সচিত্র, প্রথম, 4০১ ১০০০ । 

ফণীভূষণ চ্যাটার্জী ১.১ তিন বন্ধু, কিশোর মোহন বাগচী, 

৩৮-১৯, মসজিদ্বাড়ী স্ত্রী, সচিত্র, 

প্রথম, ১২» ১০০০। 

যোগীন্দ্রনাথ চ্যাটাঙ্জি ২. বর্ণাশ্রম, কিশোরীমোহন বাগ্চী, 
৩৮১, মসজিদবাড়ী স্রীট, দ্বিতীয়, 

সচিত্র, ১॥*, ১১০০০ ॥ 

কালীমোহন ভট্টাচার্ধয ... নকল সেয়ে, শ্রীরুষ্ণ ভট্রাচার্যা, ২২, 

বলরাম ঘোষ গ্রাট, প্রথম, ২,০০৯ । 

লগুন রহস্ত বা! রাজবাড়ীর গুপ্তলীল!-_সতীশচন্দ্র মুখার্জি, ১৬৬, বৌবাজার 
স্বীট, প্রথম, 1/*, ৩১,*০%। 

নগেক্্কুমার গুহ রার ১. চন্দ্রহাস-বিষয়্া, কালীমোহন সোম, 
২৯৯, কর্ণওয়ালিস ই্ত্রীট, সচিত্র, 

প্রথম, ১৯, ১,০০০। | 
সুরেশচক্ত ব্যানার্জি ১১. লামিকো, প্রিরনাথ দাসগুপ্ত, ২২, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্ত্রী, প্রথম, ১২, ১,০৯০ । 
৯১৫ 



€( ২২৬ ) 

নিরুপম৷ দেবী ... দিদি, প্প্িয়নাথ দ্ীসগুপ্তঃ ২২, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্ট্রীট, প্রথম, ১॥০, ১১০০০ | 

পণচকড়ি দে ১০. প্রতিজ্ঞাপালন, এইচ, পি, দে, ৭, 

শিবরুষ্জ দা লেন, সচিত্র, দ্বিতীয়, 

১০১ ১১০০০ | 

প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী .. নিমিত্তের ভাগী, সতীশচন্্র দাস, 

৫৯১, শোভাবাজার ই্্রীট, প্রথম, 

॥০১ ৫০০ | 

পূর্ণচন্ত্র তট্টীচাধ্য *.. সতী জরমতী, বৃন্দীবনচন্দ্র বসাক, 

নবাবপুর, ঢাকা, সচিত্র” প্রথম, 

|,/০১ ॥০১ ২১০০০ | 

সারদা প্রসাদ বিদ্যাভুষণ ... পরিণতি, গুরুদীস চ্যাটার্জি, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, প্রথম, 4, 

১১০০০ | 

সতীশচন্দ্র দাঁস .. গ্রুব, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্যঃ ৬৫, কলেজ 

স্রাট, সচিত্র, তৃতীয়, 1০, ২,০৩২। 

সত্যচরণ চক্রবর্তী ... দৈত্যপুরী, বখদাকান্ত মজুমদার, ৬৫1১, 

বেচু চ্যাটার্জি ই্রাট, সচিত্রঃ প্রথম, 

|৮%০১ ১১০০০ । 

সত্যচরণ চক্রবন্তী .. সাবিত্রী, বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪।১, 

কর্ণওয়ালিস ট্রাট, সচিত্র, প্রথম, 1০, 

১১০০০ | | 

সুধাকৃষ্ণ বাগচী ... ফুলদানি, গ্রন্থকার, ৩৩, সিমলা স্রীট, 

সচিত্র, প্রথম, ১1০১ ৯,০০০ । 



লুরেক্জরমোহন ভট্টাচাধ্য 

স্ামলাল গোস্বামী 

কতামিজুদ্দিন আহমদ 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

কৈসার অস্তঃপুব রহস্য 

কুলদারঞ্জন রায় 

মাতৃখণ 

পন্দলাল দাস 

২২৭ ) 

মলিন, সতীশচন্ত্র শীল, ১০৫, আপার 

চিৎপুর রোড, চতুর্থ, ১২, ২,০০০ | 

নকলরাণী, হেমেন্দ্রকুমার শীল, ১৯১১, 

আপার চিৎপুর রোড, নুতন, ৪০, 

১১০০০ | 

বিদেশিনী, গুরুদাস চ্যাট।জ্জি, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস ট্রাট, সচিত্র, প্রথম, 
১০১ ১১০০০ | 

নুরজাহান, গ্রন্থকার, ১৫৮, কর্ণ- 
ওয়ালিস স্রাট, প্রথম, ॥০, ৫০০ । 

শিয়াল জামাই, গ্রন্থকার, কাশবা, 

ময়মনসিংহ, সচিত্র, প্রথমত 1৭, 

৯১০০০ | 

রূপকথা, বুন্দাবন চন্দ্র বসাক, ঢাকা, 

সচিত্র, নুতন, ১৯০ ১,০০০ | 

দীনেন্্রকুমার রায় মেহেরপুর, নদীয়া, 

প্রথম, ১1০, ১,৬০০ । 

ওডাসিয়ুস, সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪, 
কলেজ স্ট্রীট, সচিত্র, প্রথম, |০, 

১১০০৩ | 

প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, ২২, কর্ণওয়ালিস 

সীট, প্রথম, ১॥০১ ১১০০০ | 

বসন্তের বীণ।, ভূপতিনাথ মিত্র, ৮, 

বাগবাজার স্ট্রীট, প্রথম, ১ ১,০০*। 



নিকপম! দেবা 

নুটবিহারী মজুমদার 

প্রভাতকুমার মুখার্জি 

২২৮ ) 

অনপূর্ণার মন্দির, প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, 

২২, কর্ণওয়ালিস ট্াট, দ্বিতীয়, সং- 

শোধিত, ১২৯ ১১০০০ | 

দিদিমার গল্প, (প্রথম গল্প ), গ্রন্থকার, 

১০৬, আপার চিৎপুর রোড, প্রথম, 
॥০১ ১১০০০ । 

রত্ুদীপ, স্থুবোধচন্দ্র দ্ভ, ৪, চৌরঙ্জি, 

প্রথম, সচিত্র, ১৪০, ১৪৫০০ | 

রবার্ট ম্যাকেয়ার বা বাহ ফরাসী দস্থ্য-_এইচ, পি, দে, ৭, শিবরৃষ্ণ দা 

সস্তোষকুমার সেন 

শরৎচন্্র ঘোষাল 

শ্রীপতিমোহন ঘোষ 

স্ুখলতা রাও 

স্থরে্রমোহন ভট্টাচার্য 

লেন, তৃতীয়, সচিত্র, ১০, ১০০০ | 
ংসারে স্বর্গ, মুকুন্দলাল গুপ্ত, বজরাম- 

পুর, যশোহর, প্রথম, সচিত্র, 7০? 

৫০০ | 

পারুণী, গুরুদ্াস চ্যাটার্জি, ২০১, কণ- 

ওয়ালিস রী, প্রথম, ১২, ১,০০০ | 

ভালবাসা, হিরপ্ময় বিশ্বাস, ৪৫, কলেজ 

্রাট, প্রথম, ১২০ ১,০০০ । 
আরে গল্প, ইউ, রার এও সন্স.ঃ ১ 

গড়পার রোড, সচিত্র, প্রথম, ॥০, 
১১৩০০ 1 

গল্পের বই, ইউ, রায় এও সন্স_ ১ 

গড়পার রোড়, সচিত্র, দ্বিতীয়, ॥০, 
৯ ০০০ । 

বিনিময়, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্ত্রীট, দ্বিতীয়, ১।০১ ১১০০০। 



স্থরেন্্রনাথ মজুমদার 

ঠামাচরণ দে 

অনুরূপা দেবী 

অন্ুরূপা দেবী 

আশুতোষ ধাপ ৩৭ 

বস্কুবিহারী ধর 

দৈববল 

গোবিন্দনাথ গুহ 

হরনাথ বোস 

হেমেন্দ্রকুমার রায় 

যছুনাথ ভট্টাচার্য্য 

€ ২২৯ ) 

ছোট ছোট গল্প, আশুতোষ ধর, ৫০-১, 

কলেজ ষ্রাট, প্রথম, ১২৯ ১,০০০ 

বঙ্গের উপকথা, অপুর্র্বকুষণ বন্থ, 

এলাহাবাদ, দ্বিতীয়, 8০, ১,০০০ | 
জ্যোতিঃহারা, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, 

কর্ণগয়ালিস ইট্রাট, প্রথম, ১॥০) 
১১০০০ | 

পোষ্যপুক্র, কুমারদেব মুখার্জি, চু চুড়া। 
দ্বিতীয়, ১০১ ১১০০০ | 

টীয়। নাকি, গ্রন্থকার, ৪, তেলকলঘাট 

রোড, হাওড়া, প্রথম, 0০১ ৫০*। 

কনে মা, গ্রন্থকার, ২২, ফকিরটাদ 

চক্রবন্তী লেন, সচিত্র, প্রথম, ১৯ 
১১০০০ | 

কালীমোহন বিগ্ভারড, ৮, গুলু ওস্তাগর 

লেন, প্রথম? ৮০১ ৫৯০০০ | 

রুদ্রপ্রতাপ, গ্রন্থকার, ৩৯, হ্যারিসন 

রোড, প্রথম, |৬/০, ২১০ ৬৬। 

বণিকবাল!, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৬৫, 
কলেজ গ্রীট, প্রথম, ৪০) ১১০০০ । 

পসরা, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, বৈদ্চবাটা, 
হুগলি, প্রথম। ১২১ ১৯০০০ । 

বক্তিয়ার খিলিজি বা বঙ্গবিজয়, গ্রন্থ 

কার, মগুরা, যশোহর, প্রথম; 
১১০৩৩ 



জলধর সেন 

জীবনকষ্ণ মুখার্জি 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

অনরচজ্ দর্ত 

অনুকুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 

অন্রুরূপা দেবী 

বসন্তকুমার দাস 

বৃন্দাবনচন্ত্র মুখার্জ 

চারুচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 

সুরেশচজ্র সমাজপ তি 

২৩০ ) 

কিশোর, ব্রজেন্্রমোহন দত্ত, ৬৭, কলেজ 

সীট, সচিত্র, প্রথম, ১২, ২,১০০ । 
হরিদাসী, সত্যানন্দ রায়, ৪২, হ্যাঁরিসন 

রোড, সচিত্র, পঞ্চম, /০+ ৫,০০০ । 

ভূতপরীর দেশ, প্রিরনাথ দাশগুপ্ত, 

২২, কর্ণওয়ালিস ্টীট, সচিত্র, প্রথম, 
॥০১ ১১৩০০ | 

নিরালা, গ্রন্থকার, মরমনসিংহ, প্রথম, 

|০ ১১০ ০৩ | 

গতি, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যার, ১০০, 

আপার চিৎপুর রোড, প্রথম। 1৮০, 
১১০০০ | 

মন্ত্রশক্তি, জ্যোতিশ্ন্ত্র মুখাজী, ১, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, প্রথম, সচিত্র, 

১০১ ১,৫০০ | 

বাসবদত্তা, আশ্ততোব ধর, ঢাকা, 
সচিত্র, প্রথম, 1%০১ ২,০০০ 

দেবী ও মানবী, সতীপতি ভট্টাচার্য, 

৭৮1২, হারিসন রোড, প্রথম, ১॥০, 
১১০০০ । 

টাদমালা, প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত, ই২+ কর্ণ- 

ওয়ালিস স্রীট, প্রথম, ১২১ ১০০০ | 

ছিরহস্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, প্রথম, ১1০, 
৯১৩০০ 



দীনেন্্রকুমার রাগ্স 

চিন্তামণি শীল 

দীনেশচন্দ্র সেন 

ন্রেন্ত্রমোহন ভট্টাচার্য্য 

ছগ্ীদাস লাহিড়ী 

গঙ্গাচরণ নাগ 

গুরুবন্ধু ভষ্টাচার্য্য 

হরিদাস পালিত 

ইন্দির! দেবী 

ষছুনাথ ভট্টাচার্য্য 

২৩১ ) 

চিকিৎসা-সঙ্কট, সম্পাদক, মেহেরপুর, 

নদীয়া, প্রথম, ১1০, ১১৫০০ । 

স্থখের মিলন, গ্রন্থকার, ৪২, মুস্তারাম 

বাবুর স্থ্ীট, প্রথম, দঃ ২০০। 
তিন বন্ধু, আশুতোষ ধর, ৫০1১, কলেজ 

্রাট, ৩য়, সচিত্র, ১২১ ১০০০ | 

হুর্ভাগ্যের কাহিনী, শরচ্চন্্র ঘোষ, ৩৪, 

কালীপ্রসাদ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা, 

১ম, ১২১ ১২৫০ । 

স্থবর্ণ বলয়, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী; ২, 

অন্নদাপ্রসাদ ব্যানাজির লেন, 
হাবড়া, ১ম, সচিত্র, ২২১ ১০০০ । 

অপুর্ব্ব যৌতুক, গ্রন্থকার, কুলিয়৷ ফরিদ- 

পুর, প্রথম, 1/০১ ১,০০০ | 

বিক্রমোর্বশী, নগেন্দ্কুমার রায়, পটুরা- 

টূলি, ঢাকা, প্রথম, 1০, ৫০০ । 

চান্দেলী, ১ম খণ্ড, চিস্তাহরণ গুহ, ২৪, 

মিভল্ রোড, ইটালী, ১ম, &০, 
১১৯০০ । 

কেতকী, কুমারদেব মুখার্জী, চু'চড়া, 
১ম, ৪০১ ১০৯০৯ । 

লক্ষ্মী বৌমা, গ্রন্থকার, ৯, বিশ্বকোষ 
লেন, কলিকাতা, ৪র্থ, ॥%5, 
১৯৫৬ 



জলখর সেন 

জানকীনাথ বসাক 

দীনেন্্রকুমার রায় 

ষতীন্দরনাথ পাল 

যোগীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

কাঞ্চনমালা দেবী 

কুমুদ বন্ধু সেন 

কুমুদিনী বন্ 

( ২৩২ ) 

পি 

অভাগী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২*১, 

কর্ণওয়ালিস স্্রীট, ১ম, সচিত্রঃ ॥০, 

২১৯৩৬ | 

আশ্চর্য্য পরিণাম বা ভৈরবী দিগম্বরী, 

ভীষণ কন্মফল, বিজয়কুমার মিশ্র, ২৫, 

রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা, ১ম, 
সচিত্র, 8০, ১,০০০ । 

জন্ানীর কুহুকিনী, গ্রন্থকার, মেহের- 

পুর, নদীয়া, ১ম, ১॥০, ১১৬০৭ | 

রঙ্গবারিধি, বরদাকাস্ত ম্ুমদার, ৬৫।১, 

বেচু চ্যাটার্জি স্াট, কলিকাতা, ১ম, 
সচিত্র, ১২৯ ১১০০০ | 

মোহনমালা, রামনারায়ণ মাহাতে।, 
১৫, ডায়মও হারবর রোড, কলি- 

কাত, ১ম, ১।০ ১০০ । 

স্তবক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস স্রীট, ১ম, সচিত্র, ১॥০, 

১১০০০ । 

ভুলের প্রায়শ্চিত্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
২৯১, কর্ণওয়ালিস স্রীট, ১ম, ১০, 
১১০০৩ | 

পঞ্চ পুষ্প, অতুলচন্দ্র বনু, ৪, কোর্ট 

হাউন রোড, ঢাকা, ১ম, ॥*, 

১১০৬৬ | 



নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী 

নলিনীকাস্ত ভট্টোসাল 

নিথিলনাথ রা 

নির্মলাবাল! সোম 

নুসিংহ প্রসাদ বসু 

নৃসিংহপ্রসাদ বন্সু 

পাচকড়ি দে - 

ফণীন্দ্রনাথ পাল 

সতীশচন্দ্র বাগচী 

২৩৩ ) 

ভক্কিময়ী, ১ম খণ্ড, গ্রন্থকার, ৯৩, কালী 

কুণ্ডু লেন, হাবড়া, ১ম, সচিত্র, ॥*, 

১,০০০ | 

হাসি ও অশ্রু, নগেন্দ্রকুমার রায়, ঢাকা? 

নৃতন, ॥০, ১১০০০ । 

কবিকথা, ১ম খণ্ড, উপেন্দ্রনাথ ভট্টা- 
চার্ধ্য, ৯১, হুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলি- 

কাতী।, ১ম, সচিত্র, ২২১ ১,৯০০ । 

রমণীর রাজ্য, কে, সি, সোম, ৭৬, চক্র- 

বেড়ে রোড, বালীগঞ্জ, ১ম, 15, 
৫০০ | 

অমিয়, গ্রস্থকার, দৌকি, বেলগাছি, 
নদীয়া, ১ম, ১২১ ১,০০০ | 

নৃতন বৌ, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন 

গুপ্ত, ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, 

১ম, ১৫,০০০ । 

মায়াবিনী, এচ্, পি, দে, ৭, শিবরুষ্ণ 
দার লেন, কলিকাতা, ৭ম, সচিত্র, 

॥০১ ২১৯০০ । 

সইমা, হৃধষিকেশ মিত্র, কর্ণওয়ালিস 
বিল্ডিংস্, ১ম, ১1০১ ১,২০*। 

ফরাসী গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

২০১, কর্ণওয়ালিস স্রীট, ১ম, ১২ 
১১০৬৬ । 



সান্গবাদ &েৌহাবলী 

অবনী রায় 

ভগবতীগীতা (শ্রীশ্রী ) 

বোধিসত্বাবদান-কল্পলতা, 

হুর্গীদাস লাহিড়ী 

হুণ্বিদাস লাহিড়ী 

গিরিশচন্ত্র সেন 

হাবাণচন্দ্র রক্ষিত 

সতীশচজ্ছ রায় 

শরতচন্দ্র দাস, ১১৩, আপার চিৎপুর 

রোড, প্রথম? ৪০, ১০০৩০ | 

ভক্তিতত্বরত্ু, রাধারমণ রায়, বীতঙ্গল, 

সিলেট, প্রথম, 1/১০। ১১০০০ | 

নবকুমার মজুনদার, ৩3, মুসলমানপাড়। 

লেন, প্রথম, ০, ৫০০ | 

তৃতীয় খণ্ড, রামকমল সিংহ, ২৪৩-১, 
আপার চিতপুর রোড, প্রথমঃ ১২, 
১১০০০ | 

সাধন, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ২, অন্নদা- 

প্রসাদ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া, 

প্রথম+ ১২৯ ১১০০০ | 

সুথ ও শাস্তি, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ২, 

অন্নদাপ্রসাদ ব্যানাজ্জি লেন, হাওড়া, 

প্রথম, ২২, ১১০০০ । 

তত্বসন্দর্ভমাল!, প্রথম ভাগ, কে, পি, 

নাথ, ৩, রমানাথ মজুমদার ইরা, 
দ্বিতীয়, 1%*১ ২৫৭। 

ভক্তের ভগবান, প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত, 

মজিদপুর, ২৪ পরগণা, ২য়, &*ঃ 
১৯০০৬ | রর 

অঞ্জলি, প্রথম ভাগ, অবিনাশ চক্র সর- 

কার, ২১১, কর্ণওয়ালিস গ্্রীট, প্রথম, 
৪০১ ১৯০০০ | 



সত্যনারায়ণের পুথি 

সত্যেন্্রনাথ পাইন 

আত্ভিকতত্বম্ 

ব্হ্মবৈবর্ত পুরাণ (শ্রীশ্রী ) ... 

শ্ীশ্রীচৈতন্তচরি তামূতম 

শ্রীচৈতন্তভাগবৎ 

শ্রীশ্ীচণ্তী 

দানসাগরঃ 

ধর্মানুষ্ঠান 

ছুর্গীদাস লাহিড়ী 

২৩৫ ) 

রামকমল সিংহ, ২৪৩, আপার সাকু গার' 

রোড, প্রথম+ 1/০, ১,০০০ । 

কুরু-পাগ্ডব কাহিনী, আদিপর্র্ব, ১৪1১, 
১৬শ সংখ্যা, কালীপ্রস্ন পাইন, 
৮ জ্যাকৃসন লেন, প্রথম, 19, 

১১২৫০ । 

নটবর চক্রবর্তী, ৩৮-২, ভবানীচরণ দত্ত 
স্ট্রীট, দ্বিতীয়, ১৯২৪ ১১০০০ | 

চারুচন্দ্র দে, ৬১, আহিরীটোল! স্ট্রীট, 

সচিত্র, প্রথম, ২২* ৬৯০০০ | 

নন্দকুমার দাস, কুমিল্লা, প্রথম, ॥০, 
১১০০০ 1 

মধ্যমথণ্ডঃ রামদেব মিশ্র, বহরমপুর, 

প্রথম, ॥০, ৫০০ । 

স্থধাংশুশেখর গুপ্ত, ২২১, কর্ণওয়।!লিস 
সীট, প্রথম; 1৮০১ ১১০০০ | 

(২য় খণ্ড), গোপালচন্দ্র মুখাঞ্জি,১০৬-১, 

গ্রে সীট, প্রথম, ॥০, ৫০০। 
(১ম খণ্ড), নাটুগোপাঁল তন্ত্ররদ্ধ ভট্টা- 

চার্ধ্য, লালগোলা, মুশিদাবাদ, সচিত্র, 

প্রথম, ১৬১ ১১০০ । 

সংগ্রসঙ্গ, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ২, 
অনদাপ্রসাদ ব্যানার্জি লেন, 

হাওড়া, প্রথম, ১২১ ১৯০০০ । 



( ২৩৬ ) 

পদ্মপুরাণম্ .... উেত্বর খণ্ম্), নটবর চক্রবর্তী, ৩৮-২, 
ভবানীচরণ দত্ত স্ত্রী, প্রথম, ৩২ 
৯৯০৩০ 1 

শ্রীমস্ভীগবতম্ ১. (দশম স্বন্ধঃ ), ২৭শ খণ্ড, পশুপতি 

চ্যাটার্জি, কল্য'ণপুর, হাওড়া, 

প্রথম, 1০, ১,১০০ | 

শ্রীমস্ভাগবতম্ ১. (২৮শ খণ্),পশুপতি চ্যাটার্জি, কল্যাণ- 

হুর, হাওড়, প্রথম, 1০) ১১৯০০ 1 

জ্রীমপ্তাগবতগীত। ... নটবর চক্রবস্তী, ৩৮-২, ভবানীচরণ দত্ত 

্টাট, দ্বিতীয়, ১২, ১০০০ । 

আবছুল হালিম (খোন্দকার )- ইমান, গ্রন্থকার, উদয়পুর, মোল্লাহাট, 

খুলনা, ৯ম, ১৯৬ ৯৯০ 51 

'অচ্যুতানন্দ সরস্বতী .১. পরাবিগ্ঞাসার, গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 

শান্তিপুবত নদীক্ষা, ১ম, 8, 
৯১০০০ | 

অক্ষয়কুমার দাস -*” চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য, গ্রন্থকার, ২৬, আম- 

ভাষ্ট দ্বী, ১ম, 1/০» ২,০০৪ । 
বনমালীদাস মহস্ত .... সঙ্গীতবাহার, চন্দ্রকুমার মাল দাস, ১ম, 

৮/০১ ১১০৬০ | 

চিন্তাহরণ চ্যাটার্জি ***  একযেবাদিতীয়ম্, গ্রন্থকার, সন্ধিসার, 

বেজগাঁ, ঢাক, ১ম, ১৯৪ ১০০০০ | 

দেববাণী-_স্বামী বিবেকানন্দ... ব্রহ্মচারী কপিল, ৪, মুখার্জি লেন, ১ম, 
৮০১ ১১০০০ | : 

একান্ন পদ .... নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ১৯৫-১, কর্ণ- 
ওয়ালিস স্রীট, ২য়, %*, ২,০০*। 



€( ২৩৭ ) 

গোবিন্দলাল ব্যানার্জি **, গীতিপুষ্পাঞ্জলি, গ্রন্থকার, ১১, পটুয়া- 

টোল! লেন, কলিকাতা, ১ম, 1%০, 
৫০০ | 

জ্ঞানবালা দেবী “**. তত্ববোধিক1, বিজয়কুমার মৈত্র, ২৫, 

্ রায়বাগান গ্রীট, প্রথম, ॥০, ১,০০৯ । 

কাশাখণ্ডঁ -* রামকুষ্ মিশন, বেণারস সিটি, দ্বিতীয়, 
৩২৪ ১৯০০০ | 

মির্জা মহম্মদ ইন্্ফ আলি ... হুগ্ধ-সরোবর, মি? মহম্মদ ইয়াকুব, 
রাজসাহী, দ্বিতীয়, 1০, ১,০০০ । 

মৃগলুগ্ধ ১ রামকমল সিংহ, ২৪৩-১, আপার 

সাকুলার রোড, প্রথম; 1/০, 
১১০০০ | 

পাব্বতীচরণ মুখার্জি ,.. ব্রজবার্তা ও তন্মাহাত্্য, গ্রন্থকার), 

বৃন্দাবন, মথুরা, চতুর্থ, 1/০, ৫১০০০ | 
খা বাহাদুর মৌলভি তসলিমুদ্দিন আহমদ --প্প্রিয় পয়গন্বরের প্রিয় কথা, 

গ্রন্থকার, রংপুর, প্রথম+ 1০ ১,০০০ । 

পুবাণসংগ্রহ ১১ মহাভারত, ৫৩শ সংখ্যা, শাস্তিপর্বব, 

সত্যচরণ বন্ুঃ ২, অভয়চরণ ঘোষ 

লেন, ৮ম, %১০১ ১০০০ | 
পুরা ণসংগ্রহ ও মহাভারত, ৫৪শ সংখ্যা, শাস্তিপর্ 

সত্যচরণ বনু, ২, অভয়চরণ তঘোষ 

লেন, ৮ম, ৮১০, ১১০৭৬ | 
পুরাণসংগ্রহ *** মহাভারত, ৫€শ সংখ্যা, শাস্তিপর্ব, 

সত্যচরণ বনস্ু, ২, অভয়চরণ ঘোষ 

ৃ লেন, ৮ম, ৮%১০১ ১,৯০০ । 



"পুরাণসংগ্রহ 

শ্লীমঙাগবদগীতা ও তত্বদর্শন ... 

তারকেশ্বরে হত্যাদান বিধি ... 

কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

কেশবচন্ত্র সেন 

কেশবচন্দ্র সেন 

ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর 

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, বিএ, 

কুলদা প্রসাদ মল্লিক, বিএ, 

কুলদা প্রসাদ মল্লিক, বিএ, 

২৩৮ ) 

মহাভারত, ৫৬শ সংখ্যা, শান্তিপর্ ও 

অনুশাসনপর্ব, অসত্যচরণ বন্ু, ২, 

অভয়চরণ ঘোষ লেন, *ন, %১৯, 
১১০০০ । | 

প্রথম অধ্যায়, শিখপ্রসন্ন মুখার্জি, ৩৭, 
গ্রে স্ত্রী, প্রথম, 1/০)১ ১০৫০ । 

নিবারণচন্ত্র স্থৃতিতীর্থ, তারকেশ্বর মঠ, 

প্রথম, 1/০5 ১১০০) 

জগদ্রামী রামায়ণ, সম্পাদক, কাদিকা- 

পুর, বাকুড়া, দ্বিতীয়, ২০, ২৯০০০ | 

দৈনিক প্রার্থনা, প্রথম ভাগ, বিধান 

প্রেস, কলিকাতা, নৃতন, দ*, ৫০০ | 
সেবকের নিবেদন, পঞ্চম খণ্ড, বিধান 

প্রেস, কলিকাতা, চতুর্থ, ॥০ ৫০*। 

প্রাণের কথা, হরিণস্করমুখার্জি, ৬১, 

দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, প্রথম, 
1%/০১ €০০। 

আনন্দলীলা, বরদাশঙ্কর চক্রবর্তী, নব- 

দ্বীপ, প্রথম, /০১ ২,০০০ । 

নদীয়ায় প্রমধর্মম, বরদাশঙ্কর চক্রবর্তী, 

নব্দ্বীপঃ প্রথম, /০১ ১১০০০ । 

প্রীকষ্চ ও শ্রীরুষ্ণচৈতন্, বরদাশঙ্কর 

চক্রবর্তী, নবদ্বীপ, প্রথম, /০) 
১১০০০ । 



€ ২৩৯ ) 

যহেন্্রনাথ মল্লিক ... সঙ্গীত স্থুধাকর, গ্রন্থকার, ৩১, পদ্মপুকুর 

৮০ সীট, প্রথম, ॥০, ১৯০০০ । 

রাজেন্ত্রনীথ হালদার ... পরলোক বিকাশ, দাশরঘী হালদার, 
2 ৫৫, ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলি লেন, প্রথম, 

| ১1০ 
৬রাজকুষ্্ণ রায় ***. ব।মায়ণ, ইও্ডয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, 

চতুর্থ, ৩২, ১০০০০ | 

রামদয়াল মজুমদার .... সাবিত্রী ও উপাসনাতত্ব, ১৬২, বহু- 

বাজার, সচিত্র, তৃতীয়, ॥০৯ ২,০৯০ । 

বিশ্বনাথ মজুমদার ১১. বরামকষ্ণ গীতা, গ্রন্থকার, ঢাকুরিয়া, 
ভতীয়, ॥৭১ ১১০০০ । 

শশিভুষণ তালুকদার .... শ্ীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধু, দ্বিতীয় 

খণ্ড, কে, পি, নাথ, ৩, রমানাথ 

মজুমদার স্রীট, প্রথম, ১২৬ ১০০০ । 

বাত্রিদের গতি-_প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ৪৬, ধর্ম্মতলা স্রীট, বন্ঠ, ১২৯১০০*০। 

সৌরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ...  'আত্ম-বিবেক, গ্রন্থকার, ১৮, আমহাষ্টদ 

সীট, প্রথম, 0০১ ১,০০০ | 

কুলদা প্রসাদ মল্লিক .... নবযুগের সাধন।, অবিনাশচন্দ্র সরকার, 

কর্ণওয়ালিস স্ীট, সচিত্র, দ্বিতীয়, 
১১৫০০ । 

দিগিন্দ্রনারারণ ভট্টাচার্য ... জলচল ও খাগ্ভাথান্ত বিচার, গ্রন্থকার, 

সবাজগঞ্জ, প্রথম, ॥০, ১৯০৯০ । 

কালিচরণ সেন .... হিন্দুর উপাসনা-তন্ব, দ্বিতীয় ভাঁগ, 

ঝামদেব শর্্ম।, গৌভাটী, প্রথম, |০, 
»৯৪৭০৪০ | 

ঞ 



€ ২৪৭ ) 

বিভূতীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ- হুরিপ্রেমামৃতম্, অহিন্ত্রনাথ চ্যাটার্জি, 

১৫, কলেজ স্কোয়ার, প্রথম,7০০ | 

বিনোদবিহারী হালদার ... পাগল, চিস্তাহরণ গুভ, 8, মিডল 

রোড, ইটালি, প্রথ১17/০১ ১১০০০ | 

তরী শ্রীচৈতন্যচরিতামুত , ১২শখগু,বিমলাশ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, 

মায়াপুর, নদীয়!, ১ম,1%১০, ৯০০ | 

শীশ্রীচৈতন্তচরিতামুত --*. ১৩শ খণ্ড, বিমলাপ্রসাদ সরস্বতী, মায়া- 
পুর, নদীয়া, ১ম,1৮১০ ৯০০ । 

শ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামৃত ... ১৪শ খণ্ড, বিমলাপ্রসাদ সরম্বতী, মায়- 
পুর, নদীয়া, ১ম, 1৮১০, ৯০০ । 

শ্রীশ্রীচৈতন্তচরি তামৃত .... ১ম সংখ্যা, নন্দকুমার দাস ও রাধা- 
গোবিন্দ দাস,কুমিল্লা,১ম১1০,১,০০*। 

শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত .... শবৎকুমার চক্রবর্তী, ১৭, নন্দকুমার 
চৌধুরী দ্বিতীয় লেন, প্রথম, ৩২, 
১০১০০০ | 

দিগিন্দ্রনারারণ ভট্টাচাধ্য ... শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার, অস্তকুল- 
চক্র সান্যাল, প্রথম, 1০, ১১০০০ । 

হারাধন দাস ১... আশ্রয় দিদ্ধাত্ত চন্দ্রোদয বা স্বরূপ 

দামোদর গোস্বামীর কড়চা, ২য় ও 

৩য় খণ্ড, গ্রন্থকার, কনসাৎ, মালদহ, 

২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, ৩য় থণ্ড, ৩য় সং, 

॥৯১ ১৯০০০ রি 

হরিহরানন্দ অরণ্যস্বামী ... ভ্তোত্রসংগ্রহঃ, ধর্্মমেঘপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, 
কপিলা শ্রম, হুগলী, প্রথম, ৫**। 
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( ২৪১ ) 

'ুষ্ানন্দ স্বানী .** রীকুষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি, সেবানন্দস্বামী, কাশী, 
যোগাশ্রম, বেনারস, তৃতীয়, ১০, 

নি ১১০০০ । 

সাধন-কল্পলতিকা ১, ***. নীলমণি মুখার্জি, ২০, আমহাষ্ট গ্রীট, 

প্রথম, ৫২৪ ১,০০০ । 

সামবেদীয় বিশুদ্ধ বৈদ্দিক কম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি__দক্ষিণাচরণ স্বৃতিতীর্থ, ১১, 

হায়রত্ব লেন, প্রথম। ॥৮০, 

৩,০০০ | 

সরোজনাথ মুখার্জি ১১. ভ্ীজ্রীমেহার মাহাত্্যঠ জি, এন, 

মুখাজ্জি, ৪০, মেছুয়াবাজার ই্ট্রীট, 

প্রথম, ৪০১ ১১৯০০ । 

শশাভৃবণ ব্যানার্জি "**  ধন্বন্থত্র, গ্রস্থকার, ঢাকা, প্রথম, 1%*, 
১,০০০ । 

শবদাহ পদ্ধতি ... দক্ষিণাচরণ স্থৃতিতীর্থ, ১১, স্ভাররক্ক 

লেন, প্রথম, ৫» ২,০৯০ । 

শ্রীমভভাগবতম্ “০ ধশম স্বন্ধ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, অগ্রহায়ণ, 
পশুপতি চ্যাটার্জি, কল্যাণপুর, 

হাওড়া, প্রথম, ।০, ১,১০০ । 

শ্রীমস্ভাগবতম্ .... দশম স্বন্ধ, ২৪শ খণ্ড, পৌষ, পশুপতি 

চ্যাটার্জি, কল্যাণপুর, হাওড়া, 

প্রথম, 1০, ১৪১০০ | 

শ্ীমস্তাগবতম্ ১১ দশম ক্বন্ধ, ২৫শ খণ্ড, মাঘ, পশুপতি 

চ্যাটার্জি, কল্যাণপুর, হাওড়া, 

গ্থষ, 1০ ১৪১৬৬ 1 

৯৬১ 



শ্রীমত্তীগবতম্ 

উপদেশ সহস্র 

বুহদারণ্যকোপনিষদ 

রাঁমকুষ্জ কথামৃত (শ্রীশ্রী) 

শ্রীপ্রীরামরুঞ্চ উক্তি শতক 

শ্লীশীসংকীত্তনমালা 

সেবকের নিবেদন 

তানাথ দাস মহাপাত্র 

শিবনাথ শাস্ত্রী 

২৪২ 9 

দশম স্বন্ধে, ২৬শ খণ্ড, ফাল্তুন, পশুপর্তি 

চ্যাটার্জি, কল্যাণপুর, গড়া, 

প্রথম, 1০) ১১১০০ । রর 

অনিলচন্দ্র দত্ত, ১৮১, কর্ণওয়ালিস 

সীট, প্রথম, ৪২১ ১১০০০। 

অষ্টম খণ্ড, প্রথম ভাগ, 'অনিলচন্দ্ 

দত্ত, ২৮1১, কর্ণওয়ালিস ট্রীট, 

প্রথম, ১৮০১ ১,০৪০ | 

চতুর্থ ভাগ-_ প্রভাসচন্দ্র গুপ্ত, ১৩1২, 

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, সচিত্র, 

দ্বিতীয়, ১/০, ৫৭০০০ | | 

বিশ্বনাথ মজুমদার, ঢাকুরিয়!, ৯৪, 

পরগণা, তৃতীয়, /০, ২,০০০ । 

পূর্ণচন্দ্র সাহা বিদ্যাবিনোদ, ঢাকা, 

প্রথম, 1০, ১০০৩ | 

চতুর্থ খণ্ড, আর, এস, ভট্টাচার্য, ৭৮, 

আপার সাকুলার রোড, ঘথ, 

ংশোধিত, ৪৭, ৫০০ । 

সদ্যুক্তি সোপান, ১ম খণ্ড, ভ্রেলোক্য- 

নাথ রায়, সাওরী, মেদিনীপূব, 

প্রথম? /৫, ১০০ । 

ধর্মজীবন, ২য় খণ্ড, এ, সি, সরকার, 

২১১, কর্ণওয়ালিস ই্রীট, দ্বিতায়, ১২ 

১১০৩৩ 1 



(২৪৩ 0) 

- শরীমদ্ রামরুষ্ণ পরমহংসবেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ- _যতীক্রমোহন 

স্থরেন্্রনাথ গেস্নামী 

বি 

তাজে আদব 

তত্বরত্ুমাল। 

উম্েশচন্দ্র বন্ড 

অভয়চরণ ঘোষ 

অজিতকুমার চক্রবস্তী 

অপৃব্বকুমার মল্লিক 

'অযোধ্যারাম 

মিত্র, ৩৮, নন্দলাল দে স্ট্রীট, সচিত্র, 

পঞ্চম, ১।০+ ১১০০০ | 

পরিচয়, কান্ুপ্রিয় গোস্বামী, ২৮, 
মাণিকতলা৷ স্্রীট, ছিতীয়, ॥০, ৫০*। 

সাহ সফি সৈয়দ আবু.মহম্মদ আজমল 

আলি, পাউসার, ঢাকা, প্রথম, %, 
১১০০০ | 

কে, পি, নাথ, ৩, রমানাথ মম্মদার 

্টাট, তৃতীয়, 1%০, ৫০*। 

প্রহলাদ, শরৎচন্দ্র দত্ত, ঢাকা, সচিত্র, 
প্রথম, ৮০১ ১১০০০ । 

ব্রহ্মপুত্র ও শ্যামরায় মাহাত্ম্য, গ্রস্থকার, 

ঢাক, প্রথম, /*, ১০০০ | 

লোকহিতের আদর্শ, রণগোপাল 

চক্রবর্তী, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, 
প্রথম, //০, ৫০০ | 

মিলনের পথে, প্রথম খণ্ড, শরৎচন্দ্র 

দেব, বেলগাছিয়া, কলিকাতা, প্রথম, 
৩/৩, ৫০৬ | 

প্রীশ্রীসত্যনারায়ণের ব্রতকথ1, নব- 

গোপাল ঘোষাল, কামরা, ৯৪, 

পরগণ!, প্রথম, ০৫, ১,০০০ । 

ব্রহ্মপুত্র উপাখ্যান ও ন্নান মাহাত্ম-_-এ, সি, সরকার, ২১, জরোয়াটুলি, 
ঢাক।, ৮৮] /9 ১ ১১০ ০ ০ | 



তুলুয়া 

হরিদীস বনু 

জগদম্বার আবাহন ও বিসর্জন 

কম্মযোগ 

মহাপুরুষ বাণী 

পুরাণ সংগ্রহ 

পুরাণ সংগ্রহ 

পুরাণ সংগ্রহ 

পুরাণ সংগ্রহ 

২৪৪ ) 

হরিবোল ঠাকুর, ১ম থণ্ড, €গাপার 

দাস ঘোষ, ৬৩, চিত /রোড, 

আলিপুর, প্রথম, 1০৮৯ ১৫০ | 

সদগুরুর লীলা, হ্ণীর, বোলপুর, 

বীরভূম, প্রর্থম, ২৯০ ১০০০ । 

রাখালচন্ত্র মিত্র; ৯, কীটাপুকুর বাই- 

লেন, প্রথম, /০, ৫০ ] 

কপিল ব্রহ্মচারী, ১, মুখার্জি লেন, 

পঞ্চম) 9৪, ৩১০ ৭০০ 1 

হেমন্তকুমার সেনগুপ্ত, নৌয়াখালি, 

সচিত্র, প্রথম, ১২১ ১০০০০ । 

মহাভারত, ৪৩শ সংখ্যা, শল্য ও 

সৌন্তিক পর্ব, সত্যচরণ বনু ২ 

অভয়চরণ ঘোষ লেন, ৮ম, সচিত্র, 

9/১০১ ১১০০০ । 

মহাভারত, ৪৪শ সংখ্যা, সৌপ্তিক ও 

তরী পর্ব, সত্যচরণ বসু, ২, অভয় 

চরণ ঘোঁষ লেন, ৮ম, ৮১০১ ১১০ ০০ | 

মহাভারত, ৪৫ সংখ্যা, স্ত্রীও শাস্তি 

পর্ব, সত্যচরণ বনু, ২, অভয্নচরণ 

ঘোষ লেন, ৮ম, %১০, ১০০০ । 

মহাভারত, ৪৬শ সংখ্যা, শাস্তি পর্ব, 

সত্যচরণ বস্তু, ২, অভয়চরণ ঘোষ 

লেন, ৮ম) %১০, ১১০০ । 



আামকানাই দত্ত 

অবনী রায়ের গাল 

অক্ষয়কুমার সেন 

বাইবেল সহচর 

ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী 

বিধুভুষণ সরকার 

বিজয়কৃষ্জ রা 

বিজয়নাথ মজুমদার 

বোধিসত্বাবদান কল্পলত 

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য 

২৪৫ ) 

সেবক সঙ্গীত, ২য় খণ্ড, গ্রন্থকার, 
কী 

ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ত্রিপুরা, প্রথম, ॥*, 
৫০৩০ | 

নন্দলাল রায়, সন্দলপুর, সিলেট, দ্বিতীয়, 
১ ২১,০০০ | 
9 5 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ, 
প্রথম ভাগ, সতীশচন্ সরকার, ৬, 

হাউস স্ত্রী, রেস্গুন, প্রথম, %০, 
৩,০০০ । 

১ম ভাগ, চার্চ মিশনারী সোসাইটা, 
৩৩, আমহাষ্ট” স্রাট, প্রথম, ১২, 
৯১০০৩ | 

পাদশত সঙ্গীত, গ্রন্থকার, হাটখোলা 

ঢাকা, প্রথম, ৫০* | 

শ্রীশ্রী বিষুণপ্রিয়া, গ্রস্থকার, ফেণি, নোয়া- 
থালি, প্রথম, ১1০, ১১০০০ | 

হরিহর নাহাস্ম্য, গ্রন্থকার, পুর্ণিয়!, 

দ্বিতীয়ু, %০, ১,০০০ | 

শ্রীশ্রীরামকঞ্চ নিত্যকর্্ম ও পুজাপদ্ধতি, 
বিশ্বনাথ মজুমদার, ঢাকুরিয়।, ২৪ 

পরগণা» প্রথম, ৬/০, ১১০০০ । 

চতুর্থ খণ্ড, রামকমল সিংহ ২৪৩-৯, 

আপার চিৎপুর রোড, প্রথম, 

0৮০১ ১১০০০ | 

শনির পাঁচালী, প্রথম, %* | 



চন্রনাথ দাস 

গৌরগোবিন্দ রার 

গীত-সংহিত। 

গীত-সংহিতা 

গীতারতু 

হরিদাস গোস্বামী 

হরিশচন্জ্র দত্ত 

ঈশাবাস্তোপনিষৎ 

ইসলামী বক্ত.তা৷ 

২৯৬ ) 

ক্ষেপার গান ও কীর্তন, ব্রজশুন্দর করলার, 

৪৪,সুকিয়া সীট, প্রথম, 1*/%০০০*। 

কেশবচন্ছ্রে সার্ববভৌমিকত্ব্ ও বিশে- 
ষত্বের মিলন, কে, পি, নাথ, ৩, 

রমানাথ মজুমদার ই্রীট, প্রথম, 
১১০০৬ | 

প্রথমভাগ, ব্রিটিশ এবং ফরেণ বাইবল্ 

সোসাইটি, ২৩, চৌরঙ্গী রোড, 
চতুর্থ, ₹৫, ৫১০০০ | 

দ্বিতীয় ভাগ, ব্রিটিশ এবং ফরেন বাইবল্ 

সোসাইটি, ২৩, চৌরঙ্গী রোড, 
তৃতীয়, ₹€৫) ৫১০০০ । 

নরেন্্রকুমীর শীল, ১১৪, আপার চিৎ- 

পুর রোভ, প্রথম, 1৮০, ৪১০০০ । 

শ্রীশ্রীলঙ্্মীপ্রিয়৷ চরিত, গ্রন্থকার, ভূপাল, 

মধ্যভারত, প্রথম, ১২, ১,০০০ | 

বালকবালিকাগণের প্রার্থনা, গ্রন্থকার, 

আগার কলি, চট্টগ্রাম, প্রথম, 
১,০৬০ । 

প্রিয়নাথ ঘোষ দ্বারা অনুবাদিত, ষতীন্দ্র 

নাথ ঘোষ, *কুচবিহার, প্রথম, |০, 
১,০০৪ । 

সেখ আজিজুদ্দিন, গারাদোর, নদীয়া!» 
তৃতীয়, 1০, ১,০০০ । 



জ্ঞানানন? 

জ্ঞানানন্দ শাক্জী 

যোগেকন্দ্রনাথ গুপ্ত 

কালিকুমার বিরলি 

কেশবচজ্জ সেন 

কেশবচজ্র সেন 

/ম্বলচন্জ্র মিত্র 

কুমুদিনীকাস্ত গাঙ্গুলি বিএ ... 

লজিতলাল ঘোষ 

২৪৭ ) 

চৈতন্য বা সর্ধব-ধর্ম নির্ণয় সার, রাখাল- 

দাস পাল, মহানির্বাণ মঠ, কালী- 

ঘাট, দ্বিতীয়, ১২, ১,০*০। 

প্রকৃতি তত্ব বা গীতা রহস্ত, যোগীন্দ্র- 

নাথ দাস গুপ্ত, ব্রহ্ম নিকেতন, 

বেণারস, প্রথম, ।০, ১,০০০ | 

প্রমোদ, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫, 

কলেজ ই্ট্রীট, দ্বিতীয়, সচিত্র, 1%০, 
২,০০০ | 

যুবক সঙ্গীত, ইয়ংমেন আসোসিয়েসন, 

মৈমনসিং, প্রথম, %৫, ১১০০০ । 

আচাধ্যের উপদেশ, ভট্টাচাধ্য, ৭৮, 
আপার সাকু'লার রোড, নূতন, ৪০, 
৫০৬ | 

দৈনিক প্রীর্থন।, দ্বিতীয় থণ্ড, ০৮, 

আপার সাকুলার রোড, প্রথম, 

৪০৯ ৫০০ | 

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, গণেশচন্দ্র ঘোষ, ৬৬, 

কলেজ ই্্রীট, সচিত্র, দ্বিতীয়, ১০১ 
৩,০০০ | 

রামায়ণী সুধা, নগেক্দ্র কুমার রায়, 

ঢাক, প্রথম, ৮০১ ১,০০০ | 

জীবের স্বরূপ ও ধর্ম, গ্রন্থকার, মায়া 

পুর, নদীয়া, প্রথম, ৬/০, ৫০০ । 



মধুস্থদন সুখাজী 

মহেন্্রনাথ মল্লিক 

মায়ের কপা 

পুরাণ সংগ্রহণ মহাভারত 

রসিকমোহন বিদ্যাভৃষণ 

হরিদাস রায় 

সত্যেন্্রনাথ পাইন 

শিবনাথ শান্জী 

রসরত্ব সমুচ্চয় 

রামপ্রাণ শঙ্মা 

২৪৮ ) 

মধুর সাধন, গ্রন্থকার, বরিশাল, প্রথম, 
1০, ৯,০৬০ | ূ 

সঙ্গীত সুধাকর, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রস্থকাঁব, 

খিদিরপুর, প্রথম, ॥০১ ১,০৯০ । 

কুমার ছিদানন্দ, সারম্বতমঠ, 'আাসাঁম, 
প্রথম, 1০১ ১,০০০ | 

সত্যচরণ বস্থ, ২, অভয় ঘোষ লেন, 
অষ্টম, %৫১ ১১,০০০ । 

ভ্রীনীলাবনে ব্রজমাধুরী, শচ্চিনানন্দ 

শম্ম, বাগবাজার, ১1০১ ১১০০1: 

শনির পাঁচালী, শক্তি লাইব্রেরী, ঢাকা, 

৮/০, ১১০৩৩ | 

কুক পাগুব কাহিনী, গ্রন্থকার, ৮, 
জ্যাকসন লেন, ৩০, ১১২৫ । 

ধন্্রজী বন, তৃতীয় খণ্ড, প্রিয়নাথ ভট্টা- 

চাধ্য, ২৫, স্ৃকিয়া স্রীট, ১1০১ ১০০ । 

চিকিৎস। 
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ 

সেন, ৭০, কলুটোলা স্ট্রীট, প্রথম, 
১০১ ১১০০০ | 

কুচাদি চ্মরোগ-নিদানতত্ব,র যুগল- 

কিশোর সিংহ," ৪, তেলকল ঘাট 

রোড, হাওড়া, ১ম, সংশোধিত, ॥০, 

২১০৬৪ ! 



€( ২৪৯ ) 

ইউ, এম, সামস্ত ... বাইওকেমিক মেটিরিয়। মেডিক।, 

নলিনীমোহন সামস্ত, ৩৬৭, আপ'ব 
চিৎপুর রোড, ২য়, ৩২৪ ১,০০০ । 

শরচ্চন্দ্র ঘোষ ১... বিস্চিক! দর্পণ, চিস্তাহরণ গুহ, ২৪, 
মিডল রোড, ইটালি, প্রথম, ২)%, 
১১০০০ | ৃ 

তান্ত্রিক ও আযুব্বেদ গৃহচিকিৎসা--্থরেশচন্দ্র দে, . শ্রীরামপুর, হুগলি, 
প্রথম, ৮%*, ৬১,০০০ । 

রজনীকান্ত সেন ১. রজনীপ্রভাত, গ্রন্থকার, ১৫৬, নিমু 
গোস্বামী লেন, প্রথম, ১২, ১,০১০ | 

গণোরিয়া ও উপদংশ রোগের চিকিৎসা এবং নিবারণের উপায়--নগেন্- 

নাথ মুখার্জি ৩, তোঁলপাড়া লেন, 

প্রথম, 1৮০, ১১০০০ । 

'অতুলকুঞ্ণ দত্ত ১. মেটিরিয়। মেডিকা ও থেরাপিউটিকৃস, 

দ্রই পণ্ড, যোগেন্দ্রনাথ পাল, ৯৪, 

টেমার্স লেন, ২য়ঃ ১০॥০, ১১০০০ । 

চন্দ্রশেখর কালি ১. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিধান, পঞ্চম 

খণ্ড, ডাঃ এস্, এস্, কালি, ১৫০, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সচিত্র, নবম, ২০, 
২১০৩৩ |] 

কলের। বা ওলাউঠ! চিকিৎস! ... বটকুষ্ণ পাল এগ কোং, ১২, বন- 

ফীল্ড স লেন, ৪র্থ,1/০, ১,০০০। 

কালিদাস বিদ্যাভৃষণ -** স্বাস্থ্যবিধান, নরেন্দ্রনাথ বিদ্ভানিধি, 

৮, রায়বাগান স্্রীট, ২য়, ॥০১ ২১০*০। 



কানাইলাল গুপ্ত 

সত্যচরণ লাহা' 

সতাচরণ লাভা 

রঘুনাথ দাস 

বসস্তকুমার সেন 

জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র 

রাধাগোবিন্দ কর 

২৫০ ) 

লক্ষণ কোষ বা হোমিওপ্যাথিক 

মেটিরিয়া মেডিকা রেপারটরি, 
৪র্থ সংখ্যা, প্রিয়নাথ দাস, ১৪৭, 

বারাণসী ঘোষ ইরা, প্রথম, 1৮০, 
বট ৩০০ | 

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা, অখিল 

চন্দ্র শীল, ১৫-৩, রামকাস্ত বস্ত প্রথম 

লেন, ১ম১1%০৯ ২৯০০০ | 

হোমিওপ্যাথিক কলেরা বা ওলাউঠা- 
চিকিৎসা, অখিলচন্দ্র শাল, ১৫-৩, 

লক্ষ্মীদত্ত লেন, বাগবাজার, ১ম)'।০, 

১১০০৩ । 

পশুচিকিৎসা, গ্রন্থকার, রংপুর, ৩য়, ॥ ০, 

১,৫০০ | 

আধুর্বেদ তত্ব, ২য় খণ্ড, গ্রন্থকার 

কর্তৃক, ১৮৬, আপার চিৎপুর রোড, 

প্রথম, 17০১ ১৯০০০ | 

ক্িনিকাল হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য- 

বিধান, প্রথম খণ্ড, এ, কে, মৈত্র, 

৪৬, ব্লরাম দে স্ট্রীট, প্রথম, ৩২ 
১১০৩০ 1 

ভিষক সুহৃৎ, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, 
কর্ণওয়ালিস ্রীট, সচিত্র, ১২শ, ৭২, 
১১৬১০ | 



রাজেন্লাল স্থর 

রাজেন্দ্রলাল স্থুর 

বাজেন্দলাল স্থর 

রোগী-চধ্য। 

ভাপা) বলদ পতি 

সকল স্ত্রীরোগ চিকিৎসা 

শ্যামাচরণ দত্ত 

গিরিশচন্দ্র বসু 

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস 

ডাঃ মুগেন্্রলাল মিত্র, 

' অমৃতলাল সরকার 

€( ২৫১ ) 

হোমিওপ্যাথিক চিকিতসা সুত্র, রাম- 

লাল স্থর, ৮৯, শ্ামবাজার স্ট্রীট, ২য়, 
৩১৫০০ | 

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য তত্ব, রামলাল 

ক্র, ৮৯, শ্তামবাজার স্ট্রীট, প্রথম, 
॥০, ৫০০ | 

হোমিওপ্যাথিক শিশু চিকিৎস।, রাম- 

লাল স্তর, ৮৯, শ্যামবাজার স্ত্রীট, 

তৃতায়, 1%০, ৫০০ | 

দীননাথ দেব, ৭০, কলুটোল! ্ত্রীট, ৬ষ্ঠ, 
।০, ২০০০০ । 

২য় থণ্ড, ধারেন্দ্রনাথ হালদার, আন্দুল- 

বেডিয়া, নদীয়া, প্রথম, বিনামূল্যে, 
১১০০০ । 

গুরুচরণ চিকিৎসা বিধান, রমেশচন্্র 

দর্ত, সাভর, ঢাকা, প্রথম” ১৯৮ 
১১০০০ | 

স্বাস্থ্যের কথা, স্থচারুভূষণ ঘোষ, ১, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সচিত্র, তৃতীয়, 1০, 
২১০০ । 

ধাত্রী শিক্ষা । 
৬1০61050757) সচিত্র, বাঙ্গাল।, 

যন্ত্রস্থ । 

গৃহচিকিৎসা, পঞ্চানন সরকার, ৫১, 

শীকারিটোলা, ১ম, দ০১ ১১০০৯ । 



চন্দ্রশেথর কালি 

জে, এন, চৌধুরী 

মিসেল্ পি, দাস 

ডাঃ সি, ঘোষ 

গো-চিকিৎসা 

জগচ্চন্দ্র রায় 

জিতেন্্রনাথ মজুমদ্নার 

নিশিকাস্ত মজুমদার 

২৫২ ) 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-ব্ধানঃ ৪র্থ, 

থণ্ড, এস্+ এস্, কালি, ১৫০, কর্ণ- 

ওয়ালিস ইট, নবম, সচিত্র, ৪॥০, 
২১০৩০ | 

সরল ডাক্তারি চিকিৎসা, গ্রন্থকার, 

৭৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১ম, ১,০৩০ । 

সরল প্রস্থতি দর্পণ ও শিশুপালন, ৩৩, 

কোটাপাচ্চা, এলাহাবাদ, প্রথম, 

সচিত্র, ১২, ১১০০০ | 

কলেরা, কমি ও রক্তামাশয় চিকিৎসা, 

১ম, হয়, ও ৩য় থণ্ড, ধীরেন্দ্রনীগ, 

হালদার, আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া, 

গ্রাথম, 8০১ ১১০০৩ | 

স্টরেশচন্দ্র দে, শ্রীরামপুর, হুগলি, ১ম, 
%/০১ ৬১০০০ । 

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান, ৫ন 

খণ্ড, ( পরিশিষ্ট ১, সুরেন্ত্রনাথ রায়, 

৪» বিডন রো, প্রথম, ৩২১ ১১০০০ । 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সাঁর, গুরুদাস 

চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণওয়ালিস ট্রীট, 
২য়) ২॥০, ১৯০০০ । 

হোমিওপ্যাথিক গাহ্ম্থা-চিকিৎসা, এন, 

কে, মজুমদার এণ্ড কোং, ২৯৭, 

আপার চিৎপুর রোড, €ম, ॥০, 
৫১০৩০ 1 



€ ২৫৩ ) 

নুপেন্চন্দ্র রায় ১. হোমিওপ্যাথিক সরল-গুহ চিকিৎসা, 
অনুকূলচন্দ্র রায়, নবাবপুর, ঢাকা, 

প্রথম, ৪০, ১১০০০ । 

প্রতাপচন্ত্র মন্জুমদার -*১. অস্ত্রচিকিৎসা, গুরুদাস চ্য।টার্জি, ২০১, 
্ কর্ণওয়ালিস স্রীট, পঞ্চম,১২১১,০০*। 

প্রতাঁপচন্র মজুমদার ১. স্ত্রীচিকিৎসা গুরুদাস চ্যাটার্জি ২০১, 

কর্ণওয়ালিস সীট, ২য়, ১॥০, ১,০০০। 

পঞ্চানন নিয়োগী ...  আযুর্ধেবদ ও নব্য রসায়ন, প্রথম, স্থরেন্ত্র 
নাথ নিয়োগী, ১২, কাটাপুকুর লেন, 

প্রথম, ১০, ১৯০০০ | 

ভ্রমণ 

বিমলাদাস গুপ্ত .... নরওয়ে ভ্রমণ, শিশির কুমার দত্ত, ২৫, 

সুকিয়া ই্রীট, সচিত্র, প্রথম, ১২, 
১১০০৩ 1 

বিনয়কুমার সরকার .... বত্তমান জগৎ, প্রথম ভাগ, চিস্তাহরণ 

গুহ, ২৪, গিড্ল রোড, ইটালি, 

কলিকাতা, সচিত্র, প্রথম, ১॥০, 
১১০০০ । 

বিনয়কুমার সরকার -১, ২য় ভাগ, চিস্তাহরণ গুহ, ২৪, মিভল 

রোড, ইটালি, কলিকাতা, প্রথম, 
২০১ ১১০০০ । 



ইন্দুভূষণ দে মজুমদার 

আমার যুরোপ ভ্রমণ 

সন্তোষকুমার দাস 

উপেন্্নাথ সেনগুপ্র 

তারকনাথ বিশ্বাস 

পিয়ারীমোহন বন্ত 

ঈম্ধরী প্রসাদ শর্মা 

২৫৪ ) 

মাকিণ যাত্রা, বিজয় কুমার মৈত্র, ২৫, 

রায় বাগান স্ট্রীট, প্রথম, ১২, ৫০০ 
গুরুদাস চ্যাটার্ভি, ২০১, কর্ণওয়ালিস 

সীট, প্রথম, সচিত্র, ৯০, ১১০০০ । 

কেদার বদরী পরিক্রমা, পি, এন, দাস, 
১৪৭, বারাণসী ঘোষ ট্ট্রীট, সচিত্র, 

প্রথম, ॥০, ১,০০০ । 

আইন 

দেওয়ানী-কার্ধযদর্পণ, গ্রন্থকার, বংপুব, 

প্রথম, ১২৪ ১,০০০ । 4 

বেজিষ্টারী কাধ্যবিধি, স্ুরেন্ত্রনাথ 

বিশ্বাস ও নলিনমোহন বিশ্বাস, ২৩১, 

মাপার চিৎপুর রোড, নবম, ১॥৯, 

১১০০৩ | 

বঙ্গদেশের প্রজাসত্ব ও সত্বের লিখন, 

স্ুরেন্রমোহন বসু, উয়ারী, ঢাকা, 
ষ্ঠ, |/০১ ৫১০০০ | 

ভাষা 

ভিন্দি বালা কৌ, হরিদাস বৈদ্ধা, 

২০১, হ্যারিসন রোড, প্রথম, ১॥০, 

৯১০০০ | 



মহাভারতের গল্প 

নরেন্দ্রনাথ মজুমদার 

পৃর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

রাধারমণ চৌধুরী 
বামকমল বিগ্ভাভৃষণ 

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ... 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 

স্থরেন্দ্রনাথ রায় 

স্বামী বিবেকানন্দ 

অমরনাথ রার 

২৫৫ ) 

উপেক্্রনাথ রায়, ১, শ্তামাচরণ দে 

্টাট, সচিত্র, প্রথম, 15০, ১,০০০ । 

শৈব্যা, আশুতোষ ধর, ঢাকা, তৃতীয়, 

সচিত্র, 1%০ ২,০০০ | 

বিক্রমাদিত্য, হরিরাম ধর, ঢাকা, 

সচিত্র, প্রথম, 1৮০, ১,২৫০ । 

কবি, প্রথম, //০। ১৪০০০ | 

ছেলেদের সরল রামায়ণ, আশুতোষ 

ধর, ঢাকা, সচিত্র, ১১, 1০, 

১,২৫০ । 

ছেলেদের মহাভারত, সিটিবুক সৌসা- 
ইটী, ৬৪, কলেজ স্ট্রীট, পঞ্চম, 
₹শোধিতঃ সচিত্র ১২) ২,০০০ | 

কালিদাস ও ভবভূতি, গুরুদাস চ্টো- 

পাধ্যায়, প্রথম, ১২ ১১০০০ | 

বিবিধ 

কুললক্ষমী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১১ করণ- 

ওয়ালিস ট্রাট, সচিত্র,৬ষ্ঠ,১২১৫,০০০ | 

বর্তমান ভারত, ব্রহ্মচারী কপিল, ১, 

মুখার্জি লেন, ৪র্থ, ।০» ২,০০০। 

অমর সঙ্গীত, অনাদিনাথ রায় ৪-৩, 

কাশী ঘোষ লেন, প্রথম, ৫০০ । 



আনন্দচন্্র সেন 

অশ্বতত্ব পুস্তক 

(িনাসচিত্র 

বিপ্রদাস সুখাঁজ্জি 

দুর্গীপ্রসন্ন চ্যাটাজ্জি 

ইউনাশ মুন্দি 

গণপতি চক্রবত্তী বিগ্ভালঙ্কার ... 

গোলাপন্থুন্দরী ঘোষ সরস্বতী ... 

“তবাদী 

বাঁমিনীমোভন ঘোষ 

২৫৬ ) 

ভারতে সপ্তামর, গোপালচন্দ্র দে, 
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, প্রথম, 1%০, 
১১০০৩ । 

আতশুতোধ ব্যানাঞ্জি, ২৪, মিডল 

রোভ, ইটালি, সচিত্র, প্রথম, ১০৭ । 

প্রিয়নাথ দাস গুপ্ত, ২২, কর্ণওয়ালিস 

সীট, প্রথম, ॥%০১ ১,০০০ । 

গৃহস্থালী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ১০১, 
কর্ণওয়ালিস ্রীট, প্রথম,১২,১,০০০ | 

জ্ঞানদায়িণী, গ্রন্থকার, লালবাগ, প্রথম, 

1০১ ৫০০ | / 

ছহি শোক্ক মঞ্ুরী, প্রকাশ ধন্ধ হাসি, 

মোয়াজ্জম আলি, মোনহরপুর, 

কুমিল্লা, দ্বিতীয়, ১,০০০ | 
সমাজসংস্কার ও সত্যপীর ব্রতকথা', 

মাঁণিকচন্ত্র ঘোষ, ১৪, মদন বড়াল 

লেন, প্রথম, ।০, ৫০০ | 

কাহিনী, গ্রস্থকত্রী, বারুইপাড়া, মণ্ডরা, 
যশোহর, প্রথম, ৫০০ । 

হরিদাস দত্ত, ১৪, মদন বড়াল লেন, 

প্রথম, 1০, ১০০০০ । 

সমাজ সমন্তা, প্রবোধ চন্দ্র বনু" ১৫, 

মাণিকতল! মেন রোড, প্রথম, ১২ 
২১০০০ । 
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যামিনীমোহন ঘোষ 

বামিনীমোহন ঘে'ষ 

কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত 

কল্যাণেশ্বরা দাসী 

কেনারাম ভট্টাচাধ্য 

মণিলাল ব্যানার্জি 

নন্দলাল ব্যানার্জি 

নরেন্দ্রণারায়ণ রায় চৌধুরী ... 

প্রজ্ঞানুন্দরী দেবী 

১৭ 

€ ২৫৭ ) 

ংসাঁর জমস্তা, প্রবোধচন্দ্র বস্তু, ১৫, 

মাঁণিকতল! মেন রোড, প্রথম, ১২ 
২১০০০ । 

শিক্ষা! সমস্ত! প্রবোধচন্ত্র বস্থ, ১৫, 
মাণিকতলা মেন রোড, প্রথম, ১২, 
১১০০০ 1 

পুরাণ কথা, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য প্রচার 
সমিতি, ২৪, গ্রীণ রোড, সচিত্র, 

প্রথম, 0৮০5 ৩১০০০ । 
পাগলিনীর গান, গোষ্ঠবিহারী করারী, 

১২, চোরবাগান লেন, প্রথম, 1৮০, 
১১০০০ | 

উম! বিবাহ বা কন্তা বিবাহ, গ্রন্থকার, 

ছুমকা, দ্বিতীয়, 1/০, ১.০০০ | 
স্বাধীন জীবিকা বা শিল্প শিক্ষা প্রণালী, 

অধর চন্দ্র চক্রবর্তী, ১০৫, আপার 

চিৎপুর রোভ, তৃতীয়, ১৪০, ১,০৯০ | 
বন কুন্থম, অমূল্যধন মুখার্জি, ৭৬, 

বলরাম দে ই্রাট, প্রথম, 1॥%/০, 
১,৩০০ | 

সমাজ চিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, উযলারী, 
ঢাকা, নৃতন, ১৬ ৫০৯ । , 

ক্ষিপ্ত আমিষ ও নিরামিষ আহার, 
হবোধ চন্দ্র কু, হাওড়া, প্রথম, 
৪. | 



রঘুনন্দন গোস্বামী 

রাজেন্ত্রলাল ব্যানার্জি 

রমণকষ্ণ চ্যাটার্জি 

রেকড সঙ্গীত 

বিনয়কুমার সরকার 

হরিদাস দাস 

কামাখ্যাচরণ ব্যানার্জি 

কন্তাদায়ের প্রতিকার 

ভীরকগোবিন্দ চৌধুরী 

২৫৮ ) 

শক্তি সঞ্চয়, গোপাল চন্দ্র দে? ২৩, 

বদ্রিদাস টেম্পল ই্রাট, প্রথম? ১॥০ 
১১০০০ । 

আলুর চাষ, গ্রন্থকার, ৮১-৫-4১, বৌ- 

বাজার ক্রীট, প্রথম, ৮, ৯,০০০ । 

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার, পাল ব্রাদাস 

এণ্ড কোং, ৭, শিবকুঞ্ দা! লেন, 

তৃতীয়, ১০১ ১,০০০ । 

এস, এন, ভট্টাচার্য, ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট, 

প্রথম, ১1০ ১১০৯০ | 

বিংশ শতাবীর কুকক্ষেত্র, ক্ষেত্রনখি 

বনু, ২৪, মিডল রোড, ইটালি, 

প্রথম, সচিত্র 0০/০ ১১০০০ | 

৩টি ছবি ও গল্পের অর্থমীলা, এইচ, 

ডি, দাস, ৩২-৬, বিডন ই্াট, প্রথম, 

19০5 ৫০০ । 

বিবাহ, যোগেন্দ্রনাথ মুখাঞ্জি, ৩০, 

কর্ণওয়ালিস ই্রাট, প্রথম, 1০ 

১৯০০০ | 

নগেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ৪, তেলি পাড়া 

লেন, শ্রামপুকুর, কলিকাতা? হয়, 

সাচত্র, ১২৯ ১১০০০ 

মহাজনি শিক্ষা, কৃষ্ণচন্দ্র বাগচী, তাতি 

বাধা, পাবনা, প্রথম, ১২১ ১১০০০ | 

্ি 



হরিচরণ দাস রাহ 

জাতি বিজ্ঞান 

কবিতা কুন্ুমাঞ্জলি 

কোঠী প্রদীপঃ 

রুষ্ণানন্দ স্বামী 

রঘুমণি কৃত সঙ্গীতপারঃ 

রামবিহারী রায় 

ণাস্তি উত্তরষাল! 

বিবাহ দর্পণঃ 

২৫৯ ) 

কায়স্থ তত্বান্ুসন্ধান, গ্রন্থকার, ধন্মদ, 

নদীয়া, প্রথম, 1/০১ ১১০০০ | 

কালীপদ মুখার্জি, দুর্গাপুর, ২৪ পরগণা, 
প্রথমঃ ১৯৬ ১০০০০ | ও 

১ম খণ্ড, দ্বারকানাথ বিগ্ভারত্, ১০, 

দেবনারায়ণ দাস লেন, প্রথম, 
১1৪ ০১ ১১০০০ | 

অক্ষয়কুমার পাঠক, ৯৬-১, গ্ামবাজার 

ট্রাট, প্রথম, ১)০১ ১১১০০ । 

পরিব্রাজকের বক্তৃতা, সেবানন্দ স্বামী, 

কাশী, যোগাশ্রম, বেণারস সিটি, 

দ্বিতীয়, ১1০, ১,০০০ । 

নীলরত্ব ভট্টাচার্য, ১৩, বলরাম ঘোষ 
স্রুট, প্রথম, ৭২২ ১১০০৩ | ৃঁ 

সরল নমংশূদ্রদ্ধিজ দর্পণ, পূর্ববাদ্ধ। 
গ্রন্থকার, তরালি, খুলনা, প্রথম, 1০, 
"২৯৩০০ । 

ত্রেলোক্যনাথ হালদার, কাশিনগর, 

২৪ পরগণা, পঞ্চম। /০5 ৯,০০০ । 

কালীমোহন বিগ্যাভুষণঃ ৩০, গোঁপী- 
মোহন দণ্ড লেন, প্রথম, *%১০, 
৯১৩০০ | 

সাদি ত্রাঙ্মসম্াজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনা-_-রণগোপাল চক্রবর্তী, 

৫৫, আপার চিৎপুর রোড, প্রথম, 

2/ ৩ »॥ ৭১০০০ । 



আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য 

অজিৎকুমার চক্রবর্তী 

অজিৎকুমা'র চক্রবস্তী 

বৈষ্ণবচরণ বসাক 

তুবনমোহন বন্ধু 

চন্দ্রকাস্ত দাস গুপ্ত 

 দক্ষিণাচরণ ঘোষ 

গান ও গল্প 

গৌতম পাড়ার দেববংশ 

২৬০ ) 

ছণত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার 

প্রতিকার, স্ুকৃতীশ্বর ভট্টাচার্য্য, 

২৭, বকুলবাঁগান রোড, ভবানীপুর, 

প্রথম, 1%০, ১১০০০ | 

কাব্য পরিক্রমা, হেমেক্্রনাথ দত্ত, সাধন 

লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রথম, ০) ৬০০। 

বাতায়ন পরিক্রমা, হেমেন্দ্রনাথ দত্ত, 

সাধন লাইব্রেরী, ঢাক, প্রথম, 4০, 
৬০০ | 

সৌখীন পাক প্রণালী, চন্তীচরণ বসাক, 
১৯৭, মসজিদ বাঁড়ী স্রাট, প্রথম, - 

॥%০, ১,০০০ | 

আত্মরক্ষা ও আকম্মিক মৃত্যু নিবারণ, 

প্রথমভাগ, গ্রন্থকার, মৈসেনি, বরি- 

শাল, প্রথম) 0০, ১০০০ । 

রাজার দাস, ক্ষীরোদচন্দ্র দাসগুপ্, 

গৈলা, বরিশাল, প্রথম, 15, 
১১০০০ । 

কুষিপঞ্জি ও কৃষি সমবায়, আশুতোষ 

ব্যানার্জি, ২৪, মিডল রোড, 

ইটালি, প্রথম, /০+ ১০,২৭৫ । 

মণিলাল ব্যানার্জি, ৩৪৭-১, আপার 

চিৎপুর রোড, প্রথম, ॥০, ১৯০০০ । 

সত্য দাস, বাক্ধণ বেড়িয়।, ত্রিপুরা, 

প্রথম, ১৫০ । 



হরিপদ চ্যাটাজ্জি 

যাঁতামোহন বিশ্বাস দেববন্ম ... 

কায়স্থ কুলচন্দ্রিকা 

থনার বচন 

লালবিহারী বল্লভ 

ললিতকুমার ব্যানার্জি 

মদ ন! বিষ 

মফিজুল্ল। মাষ্টার 

মহেশ্চন্ত্র শঙ্মা। 

মন্মথনাথ ঘোষ 

২৬১ ) 

গীতাবলী, ফণ্নীভূষণ ঘোষ, ৪২ কলেজ 
ট্রাট, প্রথম, ২১০১ ১৯০০০ | 

পল্লী ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, গ্রস্থকার, 

ফিরিজি বাজার, চট্টগ্রাম, প্রথম, 
1০, ২০০ । 

মহিমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, বনারিপাড়া, 

বরিশাল, প্রথম, ৫০০ । 

শরৎচন্দ্র শীল, ৯৮-৩, আহিরীটোলা 

সীট, নূতন, 1০১ ১০০ । 

জীবন সংগ্রাম, গ্রন্থকার, ১৩১-১, 

কলুন্দিয়া রোড, হাওড়া, প্রথম, 

১৯1০১ ১১০০০ ! 

কপাল কুগুলা তত্ব, গ্রন্থকার, ৭০, 

অখিল মিল্ত্রী লেন, প্রথম, ॥০, 

১৯০৫০ । 

রেড, এইচ, আতগ্তার্সন্ঠ ২৩, পার্ক 
মানসন্স, প্রথমঃ ৫,০০০ । 

উ্টা কথার বরুংগীত, গ্রন্থকার, 

গোমদান্দি, চট্টগ্রাম, প্রথম, /০, 

২,০০০ | 
আনন্দাশ্র রজনীকান্ত চৌধুরী, ময়মন- 

সিংহ, প্রথম, ৫০০ । 

নব্য জাপান, গ্রন্থকার, নথুরাপুর, 

যশোহর, সচিত্র, প্রথম, ১২১ ৫০০ । 



মন্মথনাথ ঘোঁষ 

পধশানন নিয়োগী 

পর্চানন্দের পঞ্চরঙ্ 

রাধাকমল মুখাজ্ডি 

রাজেশ্বর গুপ্ত 

রামপদ সান 

সমাজ 

সমস্যা সংগ্রহ 

সতীশচন্ত্র ঘটক 

শৃক্রু ন1মিত্র 

২৬২ ৭) 

সুপ্ত জাপান, গ্রন্থকার, মথুরাপুর, 

বশোহর, সচিত্র, প্রথম, ১৯, ৫০০ 

তুফান, গ্রন্থকার, রাজসাহী, প্রথম, 

/০৭ ১,৬০০ । 

ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ২, অনদাপ্রসাদ 

ব্যানার্ভি লেন, ক্ষীরার তলা; 

হাঁওড়া,সচিত্র, প্রথম, ১1০ ১,০০০ । 

দরিদ্রের ক্রন্দন, ললিতমোহন চৌধুরী, 

কাঁশিম বাজার, মুর্শিদাবাদ, প্রথম, 

॥০) ১১০০০ | 

ব্রঙ্মচারী, ব্রঙ্গানন্দ গুপ্ত চট্টগ্রাম, 

প্রথম, ।০, ১৯০০০ । 

পঞ্চরঙ্গ সঙ্গীত, গ্রন্থকার, কমলপুর, 
হাওড়া, প্রথম, /০, ১,০০০ | 

মুকুন্দ দাস, ময়মনসিংহ, দ্বিতীয়, 1/*, 

১১০০০ । 

প্রথম ভাগ, শরৎচন্দ্র শাল, ৯৮-৩, 

আহিরীটোলা শ্রী, নুতন, +%*, 

১১৩৬০ । 

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ, মোহিতকুমার সেন, কর্ণ- 

ওয়ালিস বিল্ডিংস, কলিকাতাঃ ১ম, 
১1৯) ১১০০৬ | 

এইচ, এগুা র্সন, ২৩, পার্ক মানসন্প, 

প্রথম, ১৯*৯০০৬। 



শ্রীশচক্ক্ সান্তাল 

স্থবর্ণপ্রভা সোম 

তাত্রকৃট না কালকুট 

উপেক্্রনাথ মুখার্জি 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন 

বিজয়ানন্দ 

বিশ্ববার্ত। 

স্বামী বিবেকানন্দ 

আমিরুদ্দিন আহ্ল্মদ 

২৬৩ ) 

জীবন রহস্ত, হৃধীকেশ চক্রবন্তী, ২৯, 

বৈঠকখান। রোড, ৯ম, ৪০১ ১১০০০। 

সতী সুহৃদ, প্রবোধকুমার সোম, ২০৯, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, প্রথম, সচিত্র, ১২, 
৫০০ | 

জে, ভি, বিশ্বাস, ১১০, বৈঠকখান। 

রোড, প্রথম, ₹১০১ ২,০০০ । 

কর্মক্ষেত্র, শ্রীকালি ঘোষ, ৫৬, মির্জা- 

পুর স্ত্রী, প্রথম, /০, ১,০০০। 

অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, দেবেক্তর- 

নাথ মিত্র, বদ্ধমান, প্রথম, ২২, 
১১০০০ । 

কতিপয় পত্র, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সচিত্র, দ্বিতীয়, 
৫০০ | 

মণিলাল ব্যানার্জি সম্পাদিত, পুর্ণচন্দ্র 

কু, ৩৪৭-১, আপার চিৎপুর 

রোড, প্রথম, ॥০, ১১০০০ । 

পত্রাবলী, ৩য় ভাগ, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্ন, 

১, মুখার্জি লেন, প্রথম, ॥৮০, 
১১০০০ । 

পাঠশালা-প্রথম শিক্ষা ও আদর্শ লেখা, 
গ্রন্থকার, . ৭৩, ফরিদাবাদঃ ঢাকা, 

প্রথম, ₹১৫, ৩০০০ । 



অতুলচন্দ্র বসু 

ছুকৃদি গরল 

গৌরচন্দ্র দাস 

গৌরচন্দ্র দাস 

হাজারিলাল সেন 

হুরনাথ ঘোষ 

হরিনাথ ঘোষ রায়বাহাছুর 

শ্বাহ্যতন্ত 

হরিচরণ পাল 

২৬৪ ) 

কর্মমসঙ্গীত, বেঙ্গল লাইব্ররৌ, পটুয়াটুলী 
ঢাকা, নৃতন, ৩/০, ২,০০০ | 

সরল পত্রলিখন প্রণালী, প্রথম ভাগ, 

কেশবচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী, ২০৩-২, কর্ণ- 
ওয়ালিস স্ট্রীট, তৃতীয়, ৮%*১ ৯,০০০ । 

কন্মসঙ্গীত ও কিগারগার্টেন, কবিতা, 

গোপীমোহন দত্ত, ইডেষ্টস লাই- 

ব্রেরী, ঢাক, ৬ষ্ঠ, %১০১ ৩১০০০ । 

বস্ত-উপলক্ষে শিক্ষা প্রথম ভাগ, আশু- 

তোধষ ধর, ঢাকা) ২০শ, 1০, ২১০০০ । 

সচিত্র সহজ স্থাস্থ্যরক্ষা, প্রথম ভাগ, 

শরৎচন্দ্র দ্র, ১১৪, ক্যানিং ট্রাট, 

সচিত্র, ৮ম, ৬/০১ ২,০০৯ । 

পত্র-দলিল শিক্ষা, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, 

ভিক্টে(রিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রথম, 
৮০, ২,০০০ । 

স্বাস্থ্যতত্ব সোপান, গ্রন্থকার, ১৫-১ 4৯, 

বলরাম ঘোষ স্ত্বীট, সচিত্র, তৃতীয়, 
2৮/৫5 ৫১০০৩ | 

প্রথম ভাগ, গ্রন্থকার, ১৫-১, বলবরাষ 

ঘোব ক্র, সচিত্র, তৃতীয়, 1/9, 
৯৬১৯০০০ | রঃ 

নৃতন আদর্শ-লিখন প্রণালী, প্রথম ভাগ, 

হাবুলচন্দ্র নাথ ও আশুতোষ নন্দী, 

ন্ চাও ক্যানিং সীট, ভষ্ঠ, ৬/০, ৩,০০০। 



যান্ষিনীভূষণ রায়, কবিরাজ ... 

যামিনীভূষণ রায়, কবিরাজ ... 

কেশব্চন্জর বন 

নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত 

মোজাম্মেল হক্ 

পৃর্ণচন্ত্র ভট্টাচাধ্য 

প্যারীমোহন বস্থু 

রাধিকাচরণ গুহ 

সলামতুল্লা আহমদ 

২৬৫ ) 

স্বাস্থ্যনীতি, প্রথম. ভাগ, মন্মঘনাথ 

গোস্বামী, ২৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 

সচিত্র, তৃতীয়, 1/০8 ৫১০,০০ | 

স্বাস্থ্যনীতি, দ্বিতীয় ভাগ, মন্মথনাথ 

গোস্বামী, ২৯, কর্ণওয়ালিস ফ্্রীট, 
সচিত্র, তৃতীয়, ॥/০, ৩১০০৯ । 

কন্ম-সঙ্গীত, আশুতোষ ধর, ঢাকা, 

সচিত্র, প্রথম, %১০, ৩,০০০ । 

লেখ! ব1 পত্র দলিল রচনা, হেমচন্দ্র সেন 

সুপ্ত, পটুয়াটুলী, ঢাকা, প্রথম, 1%০, 
৩১০০৩ | 

পত্র দলিল লিখন শিক্ষা, সূর্য্য কুমার 

নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ, ২৯, ক্যানিং 

সীট, ৮ম, ০০১ ২১০০০ । 

বস্ত বিষয়ক পাঠ, প্রথম ভাগ, উপেন্দ্র- 

চন্ত্র বসাক, ১৩, পটুয়াটুলী, ঢাকা, 
তৃতীয়, 1০, ২,০০০ । 

বঙগদেশের প্রজান্বত্ব ও স্বত্বের লিখল, 
স্থরেন্ত্র মোহন বস্ু, উয়়ারী, ঢাকা, 
নন 1/০, ৮১০৩ ০ ূ 

সরল পত্র দলিল শিক্ষা, যশোদা কুমার 

গুহ, নোয়াখালি, ২য়, 1/০১ ২,০০০ । 

কিগারগার্টেন-কম্ম্ম-সঙ্গীত, গ্রন্থকার, 

রঙ্গপুর, গাইবান্ধ!, সচিত্র, ৫ম? %০, 
২,২৫০ । | 



€ ২৬৬ ) 

সরল স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রবেশিকা *"* জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬৩, কলেজ স্ট্রীট, 
প্রথম, সচিত্র, %১০৯ ২,০৭০ । 

সত্যনারায়ণ ঘোঘ ১. স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কে, সি, ঘোষ, ১, কর্ণ- 

ওয়ালিস ই্রাট, সচিত্র, ছিতীয়, %০, 
২১০০০ । 

সত্যেন্্রকুমার দত্ত ১. দেশিকছরতৎ, গোপীমোহন দত, 

ইডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ঢাকাঃ সচিত্র, 
৭ম, 1০, ৪১০০০ । 

শেখ আবদুল জাববর ... আদর্শ নূতন পত্র দলিল শিক্ষা. 

নগেন্দকুমার রাস, ফরিদাবাদ, 

ঢাকা, ৫ম, 1%০, ৩,২৫০ । | 

শেখ ইব্রাহিন ...  এবারত শিক্ষা, গ্রন্থকার, ময়মনসিংহ, 
প্রথম, 1০১ ৫০০ | 

স্থধাংশুমোহন মিত্র ১. পত্র ও দলিল শিক্ষা প্রণালী, বেঙ্গল 

লাইব্রেরী, পটুয়াটুলী, ঢাকা, নৃতন, 
1০, ২০০ । 

বীরেন্্রকিশোর গুহ ..-. স্থাস্থ্যশিক্ষা বেঙ্গল লাইব্রেরী, পটুয়াটুলী, 

| ঢাকা, নূতন, /০, ১০০০ । 

আশুতোষ মিত্র ... জেঠামহাশয়, গ্রন্থকার, ২-১, কেদার- 

নাথ বনু লেন, ভবানীপুর, দ্বিতীয়, 
০) ২০৯০০ | , 

বামাচরণ মজুমদার ,.. বাঙ্গলার জমিদার, গ্রন্থকারঃ ২১-১, 
এপ্টনিবাগান লেন, প্রথম, ১৯২৮ 
২১০০৩ | 



( ২৬৭ ) 

বিনক্নকুমার সরকার »*০ শিক্ষাসমালোচনা, ব্রজেন্রমোহন দত্ত, 

৬৭, কলেজ স্ট্রীট, দ্বিতীয়,১২,১,০০০। 

ডব্লিউ, এল, কুর্ট নে ও জে, এম, কেনেডি-_ইউরোপের মহাসমর সুরেশ- 

চন্দ্র সমাজপতি, অক্সফোর্ড ইউনি- 

ভার্গিটি প্রেস, বন্বে ও মান্ছাজ, 

প্রথম, ৮৮০, ৩১,০০০ | 

গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী ,*. গোধন, নবীনচন্ত্র গোপ, কিশোরিগঞ্জ, 

সচিত্র, প্রথম, ২॥০ ও ১২, ২,০০০। 
গুরচরণ কইরী .... সংসার সঙ্গীত, গ্রন্থকার, চু চূড়া, প্রথম, 

।০, ১,৫০০ | 

হারাণচন্দ্র রক্ষিত ক নাহিত্য সাধনা, বিপিননিহারী রক্ষিত, 

মজিলপুব, ২৪ পরগণা।, দ্বিতীয়, ১২, 

১১০০০ । 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "**. অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভা- 

পতির সম্বোধন, রাখালচন্দ্র মিত্র, 

৯, কাস্তপুকুর বাইলেন, কলিকাতা, 

১ম, বিনামূলো, ১১০*০। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী .... অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্যশাখার সভাপতির 

সম্বোধন, রাখাল চন্দ্র মিত্র, ৯, 

কাস্তপুকুর বাইলেন, কলিকাতা, 

১ম, বিনামুল্যে, ১,০০০ । 

হরিদাস হালদার ,.. গোবর গণেশের গবেষণা, সীতাপতি: 

ভষ্টাচাধ্য, ৭৮২, হ্যারিসন রোড, 
১ম, ১৯৩ ১১০০০ 



যোতীন্দ্রমোহুন সেন, 

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় 

কালীরুষ্জ ঘোষ 

কালী প্রসন্ন বিদ্যাসাগর 

'কামাথ্যা তন্ত্র 

কেশবচন্ছ্র রাহ! 

খাই রন নিসা খাতুন 

(২৬৮ ) 

হেমেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ও হরিপদ সেন শাঙ্্ী-- 

আবেদন, যোতীন্দ্রমোহন সেন, 
২১৭, কর্ণওয়ালিস ষ্রীট, ১ম, বিনা- 
মূল্যে, ৪১০০০ । 

রর প্রবন্ধ লহরী, তারেন্দ্রলাল রায়, কষ্ণ- 

নগর? ২য়, 8০ ১০০৬ | 

অঞ্জন, অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, ২৪৩ বি, 

কলেজ ট্রাট, কলিকাতা, ১ম, ২২ঃ 
১১০০০ | 

প্রভাত চিন্তা, গোপীমোহন দত্ত, ঢাক1, 

একাদশ, ৪০১ ১১০০০ । 

শশীভূষণ পাল কর্তৃক সংগৃহীত, 
অধরচন্দ্র চক্রবর্তী, ১০৫, আপার 

চিৎপুর রোড, ৫ম, সচিত্র, ১২, 

৪১০০০ | ূ 

***. আদর্শ জমিদারী, গ্রন্থকার, হুগলি, ১ম, 

২২৯ ১৯৫০০ । 

সতীর পতিভক্তিঃ মৌলুবি আসিরুদ্দিন 

আহম্মদ, নেত্রকণা, ময়মনসিং, ২য়, 

19০৪ ৯১০০০ 1 

ক্ষত্রিয় শোৌপগ্িক ও ব্রাত্যক্ষত্র... এফ, মণ্ডল, মালিয়ারা, বাকুড়া, ১ম, 

কুলদাপ্রদাদ মল্লিক 

(০, ৫০০ । 

..১. পথের আলো পুর্ণচন্দ্র দাস, ৬৯, বৌ- 

বাজার ক্রীট, প্রথম, ৫*০। 



কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় 

লীলাঁবতী আদিত্য 

মাখমলাল রায় চৌধুরী 

মেয়িক যে, পি (রেভ্) 

মঙন্মাদ মেজেরুল্লা। 

মোহিনীমোহন বস্থ 

মুকুন্দ দাস (€ দেওয়ান ) 

নসিরুদ্দিন অমাদ্ 

নুর-অল-ঈমান সমাজ 

২৬৯ ) 

শ্রীগ্রীনিত্যবন্নাবন ও মধুবন, যোগেন্তর- 
নাথ মুখোপাধ্যায়, ৩০, কর্ণওয়ালিস 

ট্রাট, কলিকাতা, দ্বিতীয়, 1০, 
৯১০০৩ | 

লীলার দপ্তর, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 

২১০1৫, কর্ণওরালিস শ্রী, কলিকাতা, 

প্রথম, 0০, ৫০০ | 

মৈত্রীর পথে, স্থরেক্দ্রনাথ বস্তু, ৪1৩, 

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, প্রথম, 

৮০) ১+০০০ 1 

গো সেবা, গ্রন্থকার, বোলপুর, বীর- 

ভূম, প্রথম, ২১৫ । 

সমাজ চিত্র, গ্রন্থকার, পাবনা, প্রথম, 

(০, ১,০০০ । 

পরলোক তত্ব, হ্ৃষিকেশ চক্রবর্তী, ৪১, 

হারিসন রোড, প্রথম, 1০১ ১,০০০ । 

সমাজ, গ্রন্থকার, ঢাকা, প্রথম, 1/০, 
২৯০০০ | 

... ইসলামী নামকরণ, গ্রন্থকার, সিকার- 

পুর, রাজসাহী, প্রথম, 14০, 
মহ্ ১৯০০০ ! 

মির্জা মহম্মদ ইয়াকুব আলি, মি্জী- 

বাগ ভিলা, রাজসাহী, প্রথম, 
১১০০9 1 



(২৭০ ) 

পরলোকের পত্র ... অন্থিকাচরণ সেন গুপ্ত, ৬৩, বিডন 

স্রাীট, কলিকাতা, প্রথম, ১২* ১০০০ *। 

রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী__ব্রজেন্ত্রমোহন দত, ৬৭, কলেজ ট্রাট, 

কলিকাতা, প্রথমঃ 1০, ৯১০০০ । 

বজনীকান্ত মজুমদার .... বগুড়া বঙ্গ দেশীয় কায়স্থসভার ত্রয়োদশ 

বার্ষিক অধিবেশন, এস্ জামি- 

রুদ্দিন, বগুড়া, প্রথম, বিনামুল্যে, 
৩০৪ | 

রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সেরম্বতী সিন্ধু)--মভত্ব, নলিনাক্ষ মিত্রঃ বদ্ধমান, 

প্রথম, বিনামুল্যে, ২৫০ | 

রাখালদাস মুখোপাধ্যায়. ** বদ্ধমান, রাজবংশানুচরিত, গুরুদাস 

চট্টোপাধ্যায়, ১০১, কর্ণ ওয়ালিস গ্রীট, 
১1০১ ১১০০০ ॥ 

'সচ্চিদানন্দ স্বামী ১. ব্রহ্গচর্য্য রক্ষা, গ্রন্থকার, বেদান্ত মিসন, 

গোহাটা, আসাম, প্রথম, ৩, 
১,০০০ | 

-সাহিত্য-পরিষত পঞ্জিক! ও ব্ঙীয় কাধ্য বিবরণী সাহিত্য-পরিষদের বিংশ 

সাংবৎসরিক---রামকমল সিংহ, 

১৪১1১, আপার সারকুলার রোড, 

কলিকাতা, প্রথম, ২,৫০০। 

সারদানন্দ স্বামী ... ৬দেবীপুজার গুভাবসর, ১, মুখাজ্জি 

লেন, প্রথম, ১১০০০ । 

সরযুবাল! দাসগুপ্ত ,.. ভ্রিবেণীসঙগম, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, 

কর্ণওয়ালিস ই্রীট, প্রথম, ১1০, 
১৪৬০০ । 



€( ২৭১ ) 

শরৎচন্দ্র ব্যানাজ্জি .... ব্রাহ্মণ বংশ বৃত্তান্ত, গিরিজানাথ বায়, 

নদীয়া? তৃতীয়, ১২ ১,০০০ । 
শরৎচন্দ্র ধর .... সতীধন্ম, শরৎচন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্দ, 

বাঙ্গাল। বাজার, ঢাকা, দ্বিতীয়, ১২, 
২৯০০০ । 

সেব৷ .** দ্েবকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল, 
প্রথম, ১২, ১,০৮০ ই 

বঙ্গীন্ধ হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্বোধন সভার বস্ত তাবলী-_ আবদুল লিক, 

৩, কলেজ স্কোয়ার, প্রথম, %*, 
১৩০০৩ | 

বসন্ত উৎসব :--. পঞ্চম বর্ষ, রজনীকান্ত চৌধুরী, সুহৃদ 

পরিষদ, ময়মন সিংভ, প্রথম, ১,০০০ । 

স্বামী বিবেকানন্দ .... শিক্ষা, পৃরচিন্ত্র মুখার্জি, ১৬৬, বৌ- 

বাজার স্রীটঃ প্রথম, 1০১ ১,০০০ । 

নবীনচন্দ্র সেন ... প্রবাসের পত্র, গোষ্ঠবিহারী কয়ারি, 

২৮, বাঞ্চারাম অক্রুর লেন, সচিত্র, 

দ্বিতীয়, ১২, ১,১০০ | 

দ্বিজেন্্রলাল রায় ১. হাসির গান, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

পঞ্চম, 1০১ ১১০০০ । 

দেবেদন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য ... নিবিচার চক্্রিকা, প্রকাশকঃ ৬৫, 

| কলেজ ইরা, প্রথম, ১২, ১,০০৫ । 
অতুলচন্ত্র মুখার্জি ১১ গয়া কাহিনী, মথুরানাথ সেন, ৬৪, 

কলেজ ট্রীট, প্রথম, সচিত্র, ২২, 
১,০২৫ । 



€( ২৭২ ) 

বল্লাল চরিতম্ ** রজনীকান্ত নাথ, শঙ্কর প্রেস, কুমিল্লা, 

প্রথম, 8০, ৫০০ । 

বঙ্ষিমচচ্্র চ্যাটার্জি .... বঙ্ধিম গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, উপেন্ত্রনাথ 

মুখার্জি, ১৬৬৭ বন্ুবাজাঁর ই্্রীট, 
প্রথম, ৪২+ ২১০০০ । 

বসস্তকুমার রায় ... মাহিষ্য নিবৃতি, অবনীকুমার রায়, ৮, 

বাবুর বাজার, ঢাকা, চতুর্থ, ১২, 
৯১০ ও ০ ] 

খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি . ১, চাণক্যশ্লোক, সারদা প্রসাদ নাথ, ২৫- 

২৬, ক্যানিং স্রীট, প্রথম, 1%০, 
২১০০০ । 

কৃষি সংগ্রহঃ ,** নটবর চক্রবর্তী, ৩৮-২ ভবানীচরণ 

দত্ত দ্্রীট, দ্বিতীয়, ১২৪ ১,০০০ । 
কল্যাণময়ী চিস্তার উপকারিতা__অমুতলাল রায়, ১২, পীতানম্বর ঘটক 

লেন, প্রথম, 7০) ১১০০০ | 

উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি .... হিন্দুজাতি ও শিক্ষা, (২য় ভাগ), শ্রীকালি 

ঘোষ, ৫৬, মির্জাপুর স্ত্রী, ১ম, ১২, 
ন্ট ১০০৩০ 1 

বঙ্গীয় বৈশ্য বারুজীবি সভার ১৪শ বার্ষিক কার্যয-বিবরণ-_যোগেন্জনাথ দে, 

যশোহর, ১ম, ৫০০ । 

জ্ঞানেন্রচরণ ঘোষ .... প্রকৃতি পাঠ,মহম্মদ রেয়াজুদ্িন আহম্মদ, 

১৫৯, কড়েয়া' রোড, ১ম, 0, 
১১৩০০ । 

রাজনারায়ণ দাস »,* লিখন পত্র দলিল শিক্ষা, আশুতোষ ধর, 

পকা, ভ্রয়োবিংশ. 1%/০, ৩১০০০ | 
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ভূদেব মুখার্জি 

হরিশচন্দ্র সান্তাঁল 

যোগেন্জনাথ গুপ্ত 

ললিতকুমার ব্যানার্জি 

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় 

সত্যচরণ চক্রবর্তী 

বাঙ্গল৷ ভাব! 

আশুতোবঠঘোষ 

বরদাকাস্ত মন্জুনদার 

১৮" 

২৭৩ ) 

বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ, রাজকুমার 

সেন, চু'চুড়া, দ্বিতীয়, ॥০, ৪০*। 

ভীম্ম, দেবেন্দ্রনাথ ভষ্টাচাধ্য, ৬৫, কলেজ 
সীট, সচিত্র, প্রথম, 1%০, ২,০০০। 

অজ্জুন, দেবেন্দ্রনাথ ভ্টাচাধ্য, ৬৫, 

কলেজ হ্রীট, সচিত্র, প্রথম, ॥*, 
২,১০০ | 

ককারের অহঙ্কার, বৈগ্কনাথ মুখার্জি, 

২৫-১, স্কট লেন, প্রথম, 1/৯১ ৫০* | 

পঞ্চ ব্যঞ্রনের আত্ম কথা, অহিক্দ্রনাথ 

চ্যাটার্জি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, 
প্রথন, ॥৯+ ১০০০ । 

বেহুলা, বরেন্ত্রণাথ ম্বোব, ২০৪-২+ 

কর্ণওয়ালিস স্াট, প্রথম, সচিত্র, 1 
১১৬৩৩ | 

দ্বিতীয় ভাগ, বাঙ্গলা শবকোষ, চতুর্থ 
থণ্ড, রামকমল সিংহ, ২৪৩-১, 

আপার সাকু'লার রোড, প্রথম, ১২ 
১১০০৬ | 

সঙ্গীত ভাণ্ডার, গ্রন্থকার, নয়ানচাদ 

দত্ ট্রাট, দ্বিতীয়, ৮০» ৪**। 

সতী চিত্র” গ্রন্থকার, ৬৫-১, বেছু 

চ্যাটার্জি ্রীট, প্রথম, সচিত্রঃ ১৯, 
১০৬০৬ 



ভারতে অর্থশাস্ত 

ভূদেব মুখার্জি 

দামোদর মুখাজ্জি 

দ্বিজেন্্রলাল রায় 

জ্ঞানেন্রমোহন দাস 

জ্ঞানেন্্রনাথ কুমার 

যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী 

২৭৪ ) 

স্থবোধচন্দ্র দে, ২৭-১, বিডন রা, 

প্রথম, 1০, ৫** | 

শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব, রাজকুমার সেন, 

চু চূড়া, পঞ্চম, ১২, ৫০০ । 

দামোদর গ্রন্থাবলী, পঞ্চম ভাগ, উপেন্্র- 
নাথ মুখার্জি, ১৬৬, বৌবাজার স্ট্রীট, 

প্রথম, ১২ ১৯০০ | 

গান, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ২০১, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্্রীট, প্রথম, ২২, ১,৯০০ । 
বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ডেত্তর ভারত), 
অনাথনাথ মুখাজ্জি, ৫০, বাগবাজাব 

স্্ীট, প্রথম, সচিত্র, ৩২৪ ২,১০০ । 

সদেগাপ জাতির ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, 

গ্রন্থকার, ৬৩, নিমতল।! স্রাট, প্রথম, 
119 ৫০০ | 

আদশ জননী, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 
৬৫, কলেজ স্ট্রীট, প্রথম, ॥০১ ১১০২৫। 

ক্ষত্রিয় শৌপ্ডিক ও ব্রাত্যক্ষত্র--_১ম ও ২য় ভাঁগ, এচ, মগুল, মালিয়ারা, 

ক্ষারোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ .. 

কুমুদকাস্ত বঙ্গ 

বাকুড়া, প্রথম, |*. ৫০০ । 

ক্গীরোদ গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নীরদবরণ 

দাঁস, ৭০, ক্লুটোল! সীট, প্রথম, 

১০১ ২১০০০ । 

সমুদ্রযাত্রা, বরদাকাস্ত পাল, ময়মনসিংভ, 

প্রথম, 1৯১ ৫০০ | 



মহম্মদ ইসমাইল 

মোক্ষদাঁপ্রসাদ রায় চৌধুরী ... 

নান্তিক ও জাপানী যোগী 

প্রিয়প্রসঙ্গ 

পিয়ারীশঙ্কর দাসগুপ্ত 

রজনীকান্ত চ্যাটার্জি 

বামপদ ব্যানার্জি 

রেকর্ড সঙ্গীত 

স্থরেন্জমোহন ভক্তিবিনোদ 

'উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি 

২৭৫ ) 

যুবকবন্ধু, প্রথমভাগ, গ্রন্থকার, দুর্গাবাড়ী, 
কুমিল্লা, প্রথম, 1০, ১১৯০০ । 

সদেগাপ কুলীন-সংহিতা', গ্রন্থকার, ১৯, 
পাঞ্ডে ঘাট, বেণারস, প্রথম, 1০, 
৫০০ | 

কালীপ্রসন্ন চ্যাটাঞ্জি, যশোহর, প্রথম, 
১২৮ ৬০০ । 

তারাকুমার কবিরদ্ব, ২৫, পটলডাঙ্গা 

সীট, তৃতীয়, 1৮০, ১০০০ । 

স্ত্রীশিক্ষাঃ নগেন্্রমোহন সেনগুপ্ত, ৬০, 

মির্জাপুর স্ট্রীট, তৃতীয়, ॥০, ১১০০০ | 

আলোচনা, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থকার, ব্বাম- 

পুরহাট, প্রথম, 1/*১ ১,০০০ | 

আমার ডায়েরী, প্রথম ভাগ, হরিপদ 

ব্যানার্জি, ১০*, আপার চিৎপুর 

রোভ, প্রথম, ১1০, ১১০০০ । 

বসস্তকুমার পাল, ১৮২, ধর্মমতলা স্ট্রীট, 
নূতন, 8০১ ১০০০০ | 

গঙ্গা, শ্তামলাল চক্রবন্তী, ৯২, বৌবাজার 

স্রীট, প্রথম» 1৮০১ ১১০০০ | 

হিন্দুজাতি ও শিক্ষা, প্রথম ভাগ, 

শ্রীকালি ঘোষ, ৬, মির্জাপুর স্টাট, 
প্রথম, ১২১ ১০০০০ | 



ক্তীন্স অন্াস্ত 

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকার তালিকা ( ১৩২২) 

পত্রের নামের পরেই সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার বা প্রকাশকের 

নাম লিখিত হইয়াছে । 

আনন্দবাজার পত্রিকা ও বিষুপ্রির। পত্রিকাঁ_-২, আনন্দ চ্যাটাঞ্জি লেন, 

বাগবাজার, কলিকাতা । 

এডুকেশন গেজেট-_স্বত্বাধিকারী বিশ্বনাথ ফণ্ড, চু চুড়া। 

কাঝীপুর নিবাসী- -সম্পাদক শপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বরিশাল। 

খুলনাবাসী-__শীতীব্ত্রনাথ বন্থ, খুলন! । 
গৌড়দূত--প্ররুষচন্্র আগর ওয়ালা, মালদহ । 
চব্ষিশপরগণা-বার্তাবহ-_সম্পাদক শ্রীঅবনীকান্ত সেন সাহিত্য বিশারদ, 

২৬, কীসারিপাঁড়া রোড, ভবানীপুর € কলিকাতা ), অষ্টম বর্ষ। 

চারুমিহির- জীপ্রকাশিচন্দ্র গুহ, ময়মনসিংহ | 

চুচুড়া-বার্তাবহ- শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়, চু চূড়া । 

জঙ্জিপুর সংবাদ-_শ্রীশরচ্ন্্র পণ্ডিত, রঘুনাথ গঞ্জ, সে্শিদাবাদ)। 

জাগরণ-_বাঘেরহাট (খখুলন1)। 

জ্যোতিঃ_ গ্কালীশঙ্কর চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম । 

ভারষণ্ড হার্বার হিতৈষী-_শ্রমহেন্দ্রনাথ তত্বনিধি, ভার়মণ্ড ভার্বার, (২৪ 

পরগণা )। 

চাকা প্রকাশ-_-্রীমধুস্থদন চৌধুরী, ২৯২, বাঙ্গল! বাজার, চাক! । 

বিপুরা! হিতৈবী-_শ্রীকমনীরকুমার সিংহ? কুমিল্লা । ১৯ বর্ষ। 

দর্শক-__-(সচিত্র)--প্রিয়নাথ দাস, ১৪৭, বারাণসী ঘোষ স্রীট, কলিকাত। 



( ২৭৭ ) 

দৈনিক চন্জ্রিকা -শ্রীহরিদাস দত্ত, ১৪, মদন বড়াল লেন, কলিকাতা । 

দৈনিক বস্থমতী-_জ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬৬, বৌবাজার স্ট্রীট, 
কলিকাতা । 

নায়ক (দৈনিক )--শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, ৫৬, সীতারাম ঘোষ 
দ্রীট, কলিকাত। ৷ 

নীহার-_শ্রীমধুন্থুদন জানা, কাথি ( মেদিনীপুর )। 
পতাক1-__-শ্রীহরিচরণ দাস, ৩৫, পটল ডাঙ্গ। স্ট্রীট, কলিকাতা । 

পল্লীবার্ভা _শ্রীচারুচন্দ্র রায়, ব্নগ্রাম, যশোহর । 
পল্লীবাসী-_শ্রীশশীভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা, বর্ধমান । 
পাবন! বগুড়া-হিতৈষী-_শ্রীবসস্তকুমার ভট্টাচার্যা বিস্ভাবিনোদ, পাবনা । 

পুকুলিয়া দর্পণ-_-পুকুলিয় । 

প্রতিকার-_ শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 

প্রবাহিনী ( সচিত্র )-_ শ্রী এস্, সি, মিত্র, ১২, নারিকেল বাগান লেন, 
কলিকাতা? 

প্রস্থন_ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, কাটোয়া, বর্ধমান । 

ফরিদপুর-হিতৈবিণী__শ্রীনিবারণচন্দ্র মজুমদার, ফরিদপুর । 
বঙ্গবাসী- _রায়সাহেব শ্রীবিভাবীলাল সরকার, ৩৮-২, ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীট, 

কলিকাত।। 

বরিশাল-হিতৈষী-_-শ্রীললিতমোহন সেনগুপ্ত, বরিশাল। 

বঙ্ধমান-সম্ত্ীবনী-_-শ্রীপ্রবোধানন্দ সরকার এবং ভ্রাতৃগণ, বদ্ধমান। 

বন্গমতী _শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬৬, বন্ুবাজার স্ীট, কলিকাতা । 
বাকুড়া-দর্পণ--শ্রীরামনাথ মুখোপাধ্যায়, বাকুড়া। 

বাঙ্গালা--শ্রীন্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধা য়, ১৫৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাত।। 

বার্তীবহ---শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, রাণাধাট, নদীয়া! । 



€( ২৭৮ ) 

বিশ্বদূত _-শ্রীসরোজেন্্র পালচৌধুরী, ৯৩, কালীকুণডু লেন, হাওড়া । 

বিশ্ববার্ড।__শ্রীবিবাজমোহন দে, ঢাক।। সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্র গুপ্ত 

এমএ, বি-এল্, পঞ্চম বর্ষ । 

বীরদ্ভুমবান্ডা_ _জীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সিউন্ভী (বীরভূম )। 

বীরভূনবাসী-_শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট ( বীরভূম )। 

মহম্মশী-_-৩৩, বেণেপুকুর রোড, কলিকাত। । 

মানভূম- শ্রীকালীচরণ ত্রিবেদী, পুরুলিয়া | 
মালদহ সমাচার-_শ্রীরঙ্গলাল ঘোষ, ইংরেজবাজার, মালদহ। 
মুর্শিদাবাদ হিতৈষী- শ্রীবেনোয়ারিলাল গোস্বামী, সৈদাবাদ, খাগড়। 

€ মুশিদাবাদ )। 

মেদিনীপুর হিতৈষী-_শ্রীমন্মঘনাথ নাগ, বলসীবাজার, মেদিনীপুর । 

নেদ্রিনীবান্ধব-__জ্রীগোরসীইদাস করণ, কোতবাজার, মেদিনীপুর । 
মোসলেম হিটতৈষী-_-১৮, ভ্যারিসন রোড, কলিকাতা । 

বশোহর-_শ্রী এ, এম্, চৌধুরী, যশোহর। 

রঙ্গপুর দপণ- -্রীশরচ্চন্ত্র মজুমদার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

রঙ্গপুর দিক্প্রকাঁশ- কীকিনা, রঙ্গপুর ৷ 

রত্বীকর- আসানসোল্ ( বদ্ধমান )। 

সঞ্লীবনী- শ্রীকষ্ণকুমার মিত্র বিএ, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! । 

সময়__ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বিএল্ঃ ৪, উইলিয়ম লেন, কলিকাতা । 
স্থর»__শ্রী। বি, এম্, ভট্টাচার্য্য, শিলচর € আসাম )। 

নুরাজ-_ প্রতিষ্ঠাতা ৮ কিশোরীমোহন রার, শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার, পাবন1। 
সুন্বদ্_ _শ্ীরবাদচরণ পাল বিদ্যানিধি, পিরোজপুর (বরিশাল )। 

হিতবাদী--_-পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, ৭* কলুটো'ল৷ স্ত্রীট, কলিকাত!। 
হিন্দুরঞ্জিকা- বোরালিয়া (রাজসাহী )। 

সি 



(২৭৯ ) 

অন্তঃপুর (১৩০৪)--মহিল। পরিচালিত, সম্পাদিকা__-শ্রীমতী বিরাজ- 
মোহিনী রায়, মূল্য ২২৬, ১৫, মাঁণিকতল! মেন রোড, কলিকাতা, 
গ্রাতি সংখ্যা ৬/০। 

অবসর (১৩১১)- সচিত্র, সম্পাদক--শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ, ৩৪, কালীপ্রসাদ 
দত্তের স্রীট, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা! */১০, ২,২৫০ । 

অর্থ- সম্পাদক শ্রীঅমুল্যচরণ সেন, ৩, ভৈরব বিশ্বাস লেন, কলিকাতা । 

অর্চনা- সম্পাদক শ্রীকেশবচন্ত্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল, মূল্য ১*১ ১৮ 

পার্বতীচরণ ঘোষ লেন, কলিকাতা । 

অলৌকিক রহস্ত (৩১৬) _সম্পাদক শ্্রীক্ষগীরোদ প্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ এম্এ, 
৫৬1১, কলেজ প্রীট, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা শ/০, ১১০০০ | 

আনন্দ (১৩২১)-_ বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক, সম্পাদক শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 

সান্ুুয়াই ( ময়মনসিংহ )। 

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা (১৩২০)-_স্বরলিপি সম্বলিত টি বিষয়ক 

পত্রিকা, সম্পাদক শ্রমতী প্রতিভা ও ইন্দিরা দেবী, ৫৫, আপার 

চিৎপুর রোড, কলিকাতা, ৪০০, প্রতি সংখ্যা 1* | 

আয়ুর্বেদ বিকাশ (১৩২০)-_সম্পাদক শ্রীন্ধাশুভূষণ সেন, পটুয্লাটুলি, 
ঢাকা । 

আধ্যকায়স্থ প্রতিভা (১৩১৫)--সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার বি এ, 

ফরিদপুর । 

আলোচন €( ১৩০৪)-_-সম্পাদক শ্রীযোগীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীগোবিন্দ- 

লাল দত্ত, মূল্য সমর্থপক্ষে ৩২৮ অসমর্থ পক্ষে ১০, ১০৮, পঞ্চানন 

তলা রোড, হাওড়া, ৫০০ । 

ইউনাইটেড টড গেজেট (১৩১৫)__সম্পাদক নারায়ণকৃষ্চ গোম্বামী, 

৪৬, নিমুগ্রোম্বামীর লেন, প্রতি সংখ্য। /০১ ৫১০০০ । 

ঠি 
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উৎসব (১৩১৩)- সম্পাদক শ্রীরামদয়াল মন্ভুমদার এম্ এ, ১৬২, বহু- 
বাজার স্্রীট, কলিকাতা । 

উপাসনা (১৩১১)--সচিত্র, সম্পাদক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, 

কাশিমবাজার, রাজবাটি, মূল্য ২৮০, ১০০০ । 
কল্যাণী (১৩*৮)--_সম্পাদক শ্রাবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মাগুরা, ষশোহর । 

কাজের লোক (১৩১৪) সম্পাদক শ্রীস, প, চট্টোপাধ্যায়, ১৭, অক্রুর দত্ত 

লেন, কলিকাতা, মূল্য ২॥০, প্রতি সংখ্যা ।* আঁনাঃ ১,৯০৯ । 

কারম্থ পত্রিকা (১৩০৯)-_বঙ্গদেশীক্প কায়স্থ সভাকর্তৃক, ৮৪, গ্রে স্ীট, 

কলিকাতা, মূল্য ২২, ৪৬, গ্রে পরী, কলিকাতা, ১,১০০ । 

কুশদহ- সম্পাদক শ্রীযোগেক্্রনাথ কু, বার্ষিক মূল্য ১২, ২৮1১, স্থুকিয়! 

সীট, কলিকাত।। 

কৃষক ৫১৩০৮)-_সচিত্র, সম্পাদক শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, মূল্য ২২, ১৬২, 

বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা ০/*, ৭৫০ । 

কৃষি সম্বাদ-_শ্রীবিরাজমোহন দে। ঢাক1। 

কৃষি সংবাদ-_সম্পারক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ১৭৯, মাণিকতলা ই্রাট, 
কলিকাতা ৷ 

ক্ষত্রিয় বান্ধব (১৩২৯১)-_সম্পাদক শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ, কেঁচকাপুর, 

( মেদিনীপুর ১' 

গম্ভীর! (১৩২১)--ছ্ৈমাসিক, স্বত্বাধিকারী শ্রীকুষ্চরণ সরকার, কলিগ্রাম, 
( মালদহ ), ১৯২১ ৫*০। 

গল্প লহরী (১৩২০)--সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেনাথ বন্থ, 'বার্ষধিক মুল্য ২।* টাক, 

২৯, হুর্গীচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা, সচিত্র । 

গৃহস্থ (১৩১৭)- স্বত্বাধিকারী শ্রীরামরাথাল ঘোষ, মূল্য ২. টাকা, ২৪, 

মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাভা! ৷ 
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চিকিৎসা তত্ববিজ্ঞান (১৩১৯) আয়ুর্বেদ ও. পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয়, 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডি মিত্র ও কবিরাজ শ্রীবিনোদলাল দাসগুপ্ত, 
মূল্য ২২, ২৬, গ্রে ্্রট, কলিকাতা, ৫**। 

চিকিৎস! প্রকাশ ১৩১৫)-_-এলোঃ ও হোমিওঃ, সম্পাদক ডাঃ শ্রীধীরেন্ত- 

নাথ হালদার, আন্দুল বেড়িয়া, নেদীয়1), প্রতি সংখা1।%০, ১২০ । 

চিকিৎস সন্মিলনী (১৩২০ )_ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীপরেশনাথ কবিভূষণ, 

২০*, কর্ণওয়ালিস স্টাট, কলিকাতা । 

জগজ্জ্যোতিঃ € ১৩১৫ )- বোৌদ্ধধন্মাঙ্কুর সভার মুখপত্র, সম্পাদক শ্রীগুণা- 
লঙ্কার মহাস্থবির, মূল্য ২২, ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, বহুবাজার, 
কলিকাতা, ৭৫*। | 

জন্মভূমি ৫১২৯৭ ১ সম্পাদক শ্রনষতীন্দ্রনাথ দত্ব, ৩৯, মাণিক বন্থু ঘাট 
্রাটঃ কলিকাতা, মূল্য ১।*। 

,জাহ্বী € ১৩১১ ) সচিত্র-_সম্পাদক শ্রীন্ধাকুষ্জ বাগ্চি বিএ, বাগনান, 

(হাওড়া ১, ৫০০ | 
বঙ্কার (১৩২২ )-_সম্পাদক শ্রীফণীন্্রনাথ-পাল ও শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্তী, 

মূল্য ২০, ৬৫1১, বেছু চ্যাটার্জি ই্রাট, কলিকাতা, সচিত্র, ১২৫*। 
চাক! রিভিউ ও সম্মিলনী-_সম্পাদক শ্রীসত্যেন্্রনাথ ভদ্র এম্ এ, ও শ্রীবিধু- 

ভূষণ গোস্বামী, এম্এ১ পূর্ববঙ্গ সাহিত্যসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, 
দ্বৈভাধষিক ( ইংরেজী ও বাঙ্গল! )। 

তত্ববোধিনী পত্রিক। €(১২৫* )-_সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 

শ্রীক্ষিতীন্দ্রদাথ, ঠাকুর বিএ তত্বনিধি, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, 

কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা 1০, ৪০০। 

তত্বমঞ্জরী €( ১৩০৪ ১-_সম্পাদক শ্রীশ্বামী যোগবিনোদঃ মুল্য ১২, ৬, তীম 
ঘোষ লেন, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা %*১ ৯৯০ । 



(২৮২ ) 

তপোবল (১৩২১ )- সম্পাদক শ্রীস্তামাচরণ সরকার, মূল্য ২%০, প্রতি 
সংখ্যা 1০, ১৯১, বছবাভার গ্ীট, কলিকাতা, ২৫০। 

তাম্থুলি পত্রিকা (১৩২১ )-__সম্পাদক শ্রযোগেন্্রনাথ সিংহ বিএল্ ও 
শ্রীরাজেন্্রনাথ সোম বিএ, মূল্য ১২, ৪৪, তেলকল ঘাঁটি রোড, হাওড়া । 

তান্থুলিসমাজ (১৩০৯ )-_সম্পাদক শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ 
ও শ্রীরাজেন্ত্রনাথ সোম, মূল্য ১২, ২৪, গোলোক দত্ত লেন, কলি- 

কাতাঃ ৪০০ । 

তিলিবান্ধৰ (১৩১৬ )-_-সম্পাদক শ্রীবহির্দাস পাল, ১, ব্যাটরা রোড, 

কদম মতলা, হাওড়া, ১২ ৩১০০০ | 

তোষিণী (১৩১৭) সম্পাদক শ্রীঅন্তকৃলচন্ত্র শান্ত্রা, কবিরাজ লেন, ঢাকা । 
দেবালয় (১৩১৬ )-__সম্পাদক শ্রীসতীন্দত্রনাথ রায় চৌধুরী এমএ, বিএল, 

দেবালয়ের মুখপত্র, ২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস ই্রাট, কলিকাতা । 
ধন্বস্তরী (১৩২২ )-_ সম্পাদক শ্রীপুণচন্দ্র গুপ্ত, ২১৭, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, , 

কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা %০, ১,০০৯ | 

ধন্মতত্ব (পাক্ষিক )--পম্পাদক শ্রী কে, পি, নাথ, ৩, রমানাথ মজুমদার 

স্টাট, কলিকাতা । ৃ 
নন্দিনী__সম্পাদক শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ, ৪, তেলকলঘাট 

রোড়, হাওড়া । 

নবব- সম্পাদক শ্রাহরেন্দ্রকুমার রায়, টাদপুর । 

নব্যভারত (১২৯ )-_সম্পাদক শ্রীদেবী প্রসন্ন, রায় চৌধুরী, ২১০।৪, কর্ণ- 

ওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা ॥০, ২,২৫০.। 

নাট্যমন্দির ১৩১৭) সচিত্র--সম্পাদক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪৭1১, 

আপার চিৎপুর, কলিকাতা, € রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিক। )” 

প্রতি সংখ্য11/০১ ১,০০০ । 



€ ২৮৩ ) 

নারায়ণ (১৩২১ )- সম্পাদক শ্রীচিত্বরঞ্জন দাশ, ব্যারিষ্টার, মৃল্য ৩1৮০, 
২০৮২ ডি, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাত।, প্রতি সংখ্যা 1/০, ২০০০ । 

নৈবেছা ৫১৩২২ )- সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বিএ, মূল্য ২২, ৭৪, 
কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা । 

নোয়াখালি-_কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীমহেন্্রকুমার ঘোষ, ৯৬, হ্যারিসন রোড, 

কলিকাতা । 

পতাক1-_-জে, ভি, রঃ, বরিশাল, ৫০০ । 

পন্থা ( নৰ পর্যায়, ১৩১৯) সচিত্র- -সম্পাদক শীরাজেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় 

এমএ, বিএল্ ও শ্রীঅর্দেনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মূল্য ১২, ১৩, ব্র্জনাথ 
মিত্র লেন, কলিকাতা, ১,০০০ | 

প্রকৃতি (১৩১৫ )- শিশুপাঠ্য, সম্পাদক আীী ডি, এন্, সেন, ৮০৩, 
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা । 

প্রজাপতি (১৩১৬) বিবাহের পাত্রপাত্তী বিষয়ক একমাত্র পত্র--সম্পাদক 

শ্র্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, ৬৩, নিমতল! ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতি!, ২২৯ ১,২৫০। 
প্রতিজ্ঞা-_-সম্পাদক শ্রীশৈলেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১১৪, হাজর! রোড, 

কালীঘাট, কলিকাতা । 

প্রতিভ__সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্্র মজুমদার এম্এ, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ 
কর্তৃক প্রকাশিত, ২২, ৫৫০। 

প্রবাসী” সচিত্র সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যান এমএ, ২১০৩১, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ৩৮০) প্রতি সংখ্যা ।০, ৬,০০০ । 

প্রীতি (১৩১৯) সচিত্র-ুসম্পাদক শ্রীপ্রাণশঙ্কর সেন এম্এ, বিএল্, ৩৪, 

মেছুয়াবাজারঃ ১০ ৩০০ । 

প্রীতিবার্ী--ছৈমাসিক, বৈষ্ণবধন্্ম বিষয়ক--সম্পাদক শ্রীকালিদাস পাল, 

কুমিল্লা, মূল্য ১২। 



€( ২৮৪ ) 

বমহিলা ( ১৩২২ )-_সম্পাদ্দক শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্বভৌম, ঘোড়ামারা, 

রাজপাহী। * 

বন্থধা (১৩৮) সচিত্র--সম্পাদক শ্রীবন্কৃবিহারী ধর, মুল্য ১২ ২২, 

ফকিরঠাদ চক্রবর্তী লেন, কলিকাতা, ৪**। 
বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭* )--সম্পাদক শ্রীশ্বকুমার দত্ত, ৩৯, আণ্টনি 

বাগান লেন, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা ।*, ৬৫* | 

ৰালক € ১৯১২ )-_সম্পাদক রেভাঃ জে, এম্ বি ভান্কান্ এমএ, বি-ডি, 

শিশুপাঠ্য, মূলা ॥/০$ ২৩, চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 

বাঁশরী € ১৩২২.) সচিত্র-_শ্রীতপনকুমার দাস, শ্রীসম্তোষকুমার মুখো- 

পাধ্যার ও শ্রীহরেন্্ররুষ্ মিত্র, ১, শ্রীনাথদাসের গলি, ব্ছবাজার, 

কলিকাতা, মুল্য ১॥০, ১,০১৫ । 

বিক্রমপুর “ ১৩২* )- সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মূল্য ২৮৯, মহীরাম 
কোল, ময়মনসিংহ । 

বিজয়! (১৩১৯ ) সচিত্র-__সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্ন গুহ ঠাকুরতা, ২*, 
পটুয়াটোল! লেন, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা 1/*, ১,২০০ 

বিজ্ঞান ( ১৯১২ ) সচিত্র--সম্পাদক ডাঃ শ্রীঅমৃতলাল সরকার এফ্, সি, 
এস্, বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র পত্রিকা, ৫১, শীকারিটোল! লেন, 

কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা 1০, ২২৪ ৩০০ 1 

বীরভূমি ১৩০৬ ) সচিত্র সম্পাদক শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক বিএ ভাগবত- 

রত্ব, ১৫, গুরুপ্রসাদ চৌধূরী লেন, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা ৬০, 

৯১০৬৬ | 

বৈস্থ-সঞীবনী __শ্রীভূপেন্্রনাথ সেন, ৬৯, বারাণনী ঘোষ স্ত্রী, কলিকাত।। 

বৈশ্তপত্রিকা (১৩১৭ )_ সম্পাদক শ্রীষোগেন্দ্রনাথ দে, যশোহর, ১৯১ প্রতি-. 
গখ্যা %/০১ ১১০ ৬ ৩ 1 



( ২৮৫ ) 

বৈষ্ণব-সঙ্গিনী বা ভক্তিপ্রভা (১৩১২ )-_ সম্পাদক শ্রীমধুহদন দাস অধি- 

কারী, মূল্য ১২, পশ্চিম পাড়া, এলাটি, হুগলী । 

বৌদ্ধবন্ধু__শ্রমণ পূর্ণানন্দ, ৪৬1৭, স্থারিসন রোড, কলিকাতা । 
ব্যবসা ও বাণিজ্য (১৩১৯ )-_ সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্প্রসাদ বস্ত্র বিএ, মুল্য 

৩1%০, ২৯, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১,০**। 

ব্রহ্গবাদী (১৩০৭ )---সম্পার্দক শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী, বরিশাল । 

ব্রন্মবিদ্তা (১৩১৯ )--সম্পাদক মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত পৃর্ণেন্দুনারারণ সিংহ 
বাহাছুর এম-এ, বি-এল্ ও শ্রীযুক্ত হীরেক্নাথ দত্ত বেদাস্তরত্র এম্-এ, 
বি-এল্, ৪1৩-এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য ২॥০ টাকা । 

ব্রাহ্মণ সমাজ (১৩১৯ )--বঙগদেশীয় ব্রাহ্মণসভা৷ কর্তৃক প্রকাশিত, ৬২, 

আমহ্ণষ্ট স্রীট, কলিকাতা ৷ 
তক্কি (১৩০৯ )-_ সম্পাদক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, মূল্য ১২, কৌয়ার 

বাগান, হাওড়া ৬**। 

ভারতবর্ষ (১৩২০ ১ সচিত্র--সম্পা্দক প্রীজধর সেন, মুল্য ৬৬, প্রতি 

সংখ্য। ॥০, ২০১, কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা, ৫,*** | 

ভারতমছিল! ( ১৩১২ ) সচিত্র-_সম্পাদ্দক শ্রীমতী সরযুবাল! দত্ত, ওয়ারি,. 

ঢাকা, প্রতি সংখ্যা 1০, ৬৯*। 
ভারতী (১২৮৪ )-- সম্পাদক শ্রীসোরান্দ্রমোহন সুখোপাধ্যার বি-এল ও 

শীমণিলাল গাঙ্গুলি, মূল্য ৩1৮৯, প্রতি সংখ্যা 1, ২২, স্থৃকিয়! সীট, 

কলিকাতা, ২৫৭ | 

ভিষক্ দর্পণি---সম্পাদক রায় সাহেব ডাঃ শ্রীগিরিশচন্দ্র বাপ্চি। সুল্য ৬২, 
»৫, রায়বাগান স্ত্রী, কলিকাতা । 

মন্দারমালা ১৩২১) বৈশ্তজাতীয় পত্রিকা___সম্পাদক শ্রীউমেশচন্দ্র বিগ্তারদ্, 

৬, সিমলা স্রীট, কলিকাতা । | 



( ২৮৬ ) 

মহিল (১৩০২) প্রকাশক কে, পি, নাথ, ৩, রমানাথ মজুমদার স্টাট, 

কলিকাতা, প্রতি সংখা। ৮০ ৩০০ 1 

মহিলা-বান্ধব (১২৯১)--কে; এ, ব্রেয়ার, ৪১, লোয়ার সাকু'লার রোড, 

প্রতি সংখ্যা /০, ১,০০০ | 

মানসী ও মর্ম্মবাণী (১৩১৫)- সম্পাদক মাননীয় মহারাজ শ্রীজগদিন্্রনাথ 

রায় ও ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ, বাঁর-এট-ল, মুল্য ৪২, 

সমবায় বিল্ডিং, ৫ নং ফ্লাট, কলিকাতা । 

মালঞ্চ (১৩২১)-__সচিত্র, সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম এ, 

সাহিত্য প্রচার কোম্পানী কর্তৃক ২৪, স্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা হইতে 

প্রকাশিত, মূল্য ৩২, প্রতি সংখ্যা ।০, ১৫০০ । 

মাহিষ্য মহিল! (১৩১৮)_ সম্পাদক শ্রীমতী কৃষ্চভামিনী বিশ্বাস, উদয়পুর, 

নদীয়। | 

মাহিষ্য সমাজ (১৩১৮)-_-সম্পাদক শ্রীসেবানন্দ ভারতী, ৩৮, পুলিশ 
ইাসপাতাল রোড, ইটালি, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা ।০, ১,৯৯০ । 

মুকুল (১৩০২)--শিশুপাঠ্য--প্রকাশক শ্রীঅবিনাশচন্র সরকার, মূল্য 
১।০, ২১১, কর্ণওয়ালিস সীট, কলিক1তা, প্রতি সংখ্য। 1০১ ৬৭৪ | 

যমুন৷ (১৩১*১--সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ, মূল্য ২২১ ৫১, করণ- 
ওয়ালিস সীট, কলিকাতা । 

যুবক (১৩০৫)--সম্পাদক শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক ভারতী, শাস্তিপুর, 
( নদীয়! )। 

যোগবল ১৩২২)--দম্পাদক শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কঘিভূষণঃ ১৭, কাশীনাথ 

দত্ত ট্রীট, কলিকাত। । 

যোগি সম্মিলনী পত্রিকা € ১৩১৮)--দম্পাদক ্ীরাধাগোবিদানাথ এম্ এ, 

কুমিল। | 



২৮৭ ) 

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১৩১৩)__রগ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত, ত্রেমাসিক । 

শ্বাশ্বতী (১৩২০)- সম্পাদক শ্রীনিথিলনাথ রায় বি এল্ঃ মূল্য ২২, এথোরা 

ভায়া, সীতারামপুর ( বদ্ধমান ), প্রতি সংখ্যা ।*, ৫০ । 

শিক্ষা! ও স্বাস্থ্য ১৩২০)- সম্পাদক শ্রীমতুলচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, মূল্য 
১২৪ ১৫৫1৪, বহুবাঁজার স্রীট, কলিকাতা । 

শিক্ষা সমাচার-_ প্রকাশক শ্রীবিরবাজমোহন দেঃ কবিরাজ লেন, ঢাকা । 

শিশু (১৩১৯)-_সচিত্র, সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, ৬৭।১, বেচু 

চ্যাটার্জি স্ত্রী, ১২, ৮১০৯০ । 

শ্রীনিত্যানন্দ সেবক (.৩২০)--পৌও জাতীয় পত্র, শ্রীপুর্ণচন্্র রাঁয়, সন্ন্যাসী- 

ভাঙ্গা, কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ )। 

শ্রীভূমি (১৩২২)-_মুল্য ২1৮০, করিমগঞ্জ, শ্রীহ্ট। 
শ্ীশ্রীকষ্ণচৈতন্ তত্ব প্রচারক (১৩২১)--সম্পাক ভাঃ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ 

নন্দী, বিনামূল্যে বিতরিত, ১১ আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা! । 

আত্রীগৌরাঙ্গ সেবক (১৩১৭)-__সম্পাদক শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কাশিমবাজার, মুশিদাবাদ, মূল্য ২২। 

শ্ীশ্রীনিত্যধর্ম (১৩২০)- সম্পাদক শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস ও শ্রীউপেন্রনাথ 

নাগ এল এম্ এস্, মহানির্বাণ মঠ, কাল'ঘাট, কলিকাতা ৷ 

সঙ্জনতোধিণী (১৮৯৮) বৈষ্ণধর্ম-ধিষয়িণী পত্রিকা--সম্পাদক পণ্ডিত 

জীবিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরন্বতী, মায়াপুর ( নদীয়া ), মূল্য ১২। 
সন্দেশ ( ১৩২* ১ সচিত্র, শিশুপাঠ্য- শ্রী্কুমার রায় বি এস্ সি, মূল্য 

১০, ১০০১ গড়পার রোড, কলিকাতা, নগদ মূল্য ৮০, ৩,০০০। 

সবুজপত্র (১৩২১ )- সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এমএ, বার্.এটু-ল, মূল্য 
২।%৯১ ৩,ংহেষ্টিংস্ সীট, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা |*, ১১০০০ । 



€ ২৮৮ ) 

সমাজবন্ধু (১৩১৬ ) মাহিষ্যজাতীয়---সম্পাদক আ্ীঅধরচন্ছ্র দাস, মূল্য 
২২ টাকা, ১২, চোরবাগান লেন, কলিকাত।। 

সম্মিলনী (১৩১৭ ) সচিত্র-_সম্পাদক শ্রীসত্যেন্্রনাথ ভদ্র' ঢাঁকা, ২1৮৯, 
১১৩৩৩ | . 

সম্মিলনী (১৩১৪ )- সম্পাদক এন্। জে, বন্থ এমএ, ৫৮, কর্ণওয়ালিস 

স্রীট, কলিকাতা, ১২১ ৩০০ । 

সংশোধিনী _ শ্রীকা শীচন্দ্র গুপ্ত, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম । 
সাহিত্য (৯২৯৭ )- সম্পাদক শ্রীন্থরেশচজ্জ সম্গাজপতি, মুল্য ৩২, ২1১, 

রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা । 

সাহিতাপরিষৎ-পত্রিক1 € ১৩০১ ) সচিত্র-_বঙ্গীর সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক 

প্রকাশিত, ত্ররমাসিক পত্রিকা, মুল্য ৩৮৯, ২৪৩।১, আপার 
সাকু'লার রোড, কলিকাতা, প্রতি সংখ্যা! &** ২,৭৫০। 

সাহিত্য সংবাদ- সচিত্র 0১৩১৮)-_সম্পাদক শ্রাধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মূল্য 
' ২২ হাঁওড়1, প্রতি সংখ্য।।০, ১৩০০ | 

সাহিত্য-সংহিতা নেব পধ্যায়, ১৩১৯)--সাহিত্য সভ। কর্তৃক প্রকাশিত, 
১০৬1১, গ্রে স্ীট, কলিকাতা, ২২, প্রতি সংখ্যা 155 ৫০*। 

স্থপ্রভাত--সচিত্র (১৩১৪)- সম্পাদক শ্রীমতা কুমুদিনী বস্তু সরন্বতী, মূল্য 
২৮/০, ৬, কলেজ স্কোয়ারঃ কলিকাতা, ৫০ | 

স্থমতি-_স্বত্বাধিকারী শ্রপুর্ণচন্্র ঘোষ; ২৬, বেচারাষের দেউড়িঃ ঢাক! 
ন্রতি € ১৩১৯ )--সম্পাদক শ্রীপ্রমথনানাথ বন্দ্যোপাধ্যার, কাধি, 

( মেদিনীপুর )। 

সেবক ০১৩০৪)--সম্পাদক শ্রীহেমেন্্রনাথ দত্ত, চাকা» প্রন্তি সংখ্যা %*, 
৩৬০৬ | 

সোপান-_সচিন্তর (১৩১৭)-_সম্পাদক শ্রীহেমেন্্রনাথ দত ঢাকা, প্রতি 
খ্য1 15? ৬০০ । 
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(২৮৯ ) 

সোরভ-_সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহ । 
্বাস্থ্য-সমাচার (১৩১৯)-_সম্পাদক শ্রীকান্তিকচন্দ্র বস্থ রঃ বি, মুল্য ১২, 

৪৫০ আমহাষ্ট স্ীট, কলিকাতা, ৩,০০০ । 

হিন্দু-পত্রিক! (১৩০১)-_ সম্পাদক রায় ্রীধছনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদাস্ত 
বাচস্পতি এমএ, বি-এল্, যশোহর, মুল্য ২২। 

হিন্দুসথ। (১৩১৫)-_ সম্পাদক শ্রীরাজকুমার কা'ব্য-স্থৃতি-বেদতীর্থ ও প্রীহরি 
পদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্, কৈকালা, হুগলী । 

মস্তব্য--প্রথম প্রকাশের তারিথ বন্ধনী মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। পত্রিকা কতগুলি 
করিয়৷ ছাপ। হয় তাহ! সংখ্য। দ্বারা নিদ্ধীরণ করা হুইয়াছে। যেখানে কিছু লিখিত হয় 
নাই, সেখানে বাৎসরিক মুল্য বুঝিতে হুইবে। 

চতুর্খ অহ্যাস্ 

বিগত বর্ষের মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

যথাসময়ে গত বর্ষের সমস্ত মাসিক পত্র আমাদের হস্তগত না৷ হওয়ায় 

বর্ণান্ুক্রমে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই । এই অনুচ্ছেদে ষে সকল 

মাসিকপত্রের বিবরণ আছে সেগুলির নাম বর্ণান্ক্রমে নিয়ে প্রদত্ত 

হইল,__ 

অচ্চনা, কায়স্থ পত্রিকা, কুশদহ, গল্ভীরা, গৃহস্থ, জগজ্জ্যোতিঃ ঢাক! 

রিভিউ ও সম্মিলন, তোষিণী, নারায়ণ, প্রতিভা, প্রবাসী, বিক্রমপুর, বৌদ্ধ- 

বন্ধু, ব্রন্মবিগ্তা, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, মালঞ্চ, শিল্প ও 

সাহিত্য, শ্রীনিত্যানন্দ সেবক, শ্রীভূমিঃ শাশ্বতী, সন্দেশ, সবুজপত্র, সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা, সাহিত্য-সংবাদ, সৌরভ, হিন্দু-পত্রিকা । 

৯৪১ 



( ২৯০ ) 

আগামী বৎসর হইতে আমরা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সারসঙ্কলন 
করিয়া দিব। 

কায়স্থ পত্রিকা--১৩২২ বৈশাখ হইতে চৈত্র, চতুর্দশ বর্ষ ও নবপধ্যায়ের 
ষষ্ঠ খণ্ড, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার মুখপত্র, ৪৬, গ্রে স্রাট, কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মুল্য ২২1 এই খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়ক 

প্রবন্ধ আছে$- জাতিতত্ব ১১, কবিতা ১৪, এ্তিহাসিক প্রবন্ধ ৪, 

জীবনী ৬, বংশের ইতিবৃত্ত ৪, বিজ্ঞান ৩, সমা'জতত্ব ৪, আলোচনা ৪, 

( অসম্পূর্ণ ) উপন্যাস ১, গল্প ১, ধর্মমতত্ব ১, (অসম্পূর্ণ ) নাটক ১, 
বিবিধ প্রবন্ধ ২৫। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম--কায়স্থ শব্দের 

নিরুক্তি, প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান, মহাভারতের সময়, ধন্ধতত্ব, 
স্থষ্টিরহস্ত, মানবতত্ব, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের দেবত্ব। এই বর্ষের পত্র সংখ্যা 

৭১৮, আকার ভিমাই আট পেজী। 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস--ব্ঙ্গদেশীয় কারস্থমভা, রিজলী সাহেবের 

কথার প্রতিবাদের জন্ম ১৩০৯ সালে প্রাচ্যবিদ্ধা। মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দর- 

নাথ বস্গু মহাশয়ের সম্পাদকতায় ইহা প্রথম প্রকাশ করেন । ৫ বৎসর 
প্রে এই পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র 

শাস্ত্রী মহাশয় ইহা! ১৩১৫ সালের বৈশাখ হইতে ভাদ্র পত্যন্ত “কায়স্থ- 
ংহিতা* নামে প্রকাশ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র 

বিএল্ঃ মহাশয় পত্রিকা পরিচালনার্থ এক সম্পাদক-সমিতি গঠন 
করিয়া ইহাকে ত্রেমাসিক কায়স্থ পত্রিকা করেন। ১৩১৭ সাল 

হইতে ইহ! পুনরায় মাসিক হুইয়াছে। ণ 
গম্ভীরা--১৩২২ বৈশাখ হইতে ফাল্তুন, ইহা! বাঙগলার় একমাত্র € সচিত্র ) 

দ্বেমাসিক পত্র, মুল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১২, আঁকার রয়াল 

আট পেজী, ৩১০ পৃঃ শ্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক শ্রীরুষ্চচরণ সরকার, 



€( ২৯১ ) 

কালিগাও ( মালদহ )। এই বৎসরে ২য় বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। ইহার 

আলোচন! অংশে “গৃহস্থের” হ্যায় বিশেষত্ব আছে" বিবিধ প্রসঙ্গ” 

নামে এই অংশে ৪৩টি বিষয় আছে তন্মধ্যে প্গস্ভীর উৎসবে লোক- 

শিক্ষা*্ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রবন্ধের মধ্যে শিল্পবিজ্ঞান-বিষয়ক 

১১টি, সমাজতত্ব ৫, জীবনী ২, ইতিহাস ৪, ভ্রমণকাহিনী ১, হিন্দুশাক্ত- 
বিষয়ক ২, কবিতা ১৫, শিক্ষা-বিষয়ক ২টি। মাসিক ও সাময়িক 

পত্রিক হইতে ১৭টি প্রবন্ধ “বঙ্গবাসী” নামে উদ্ধত হইয়াছে, এই 
বৎসরে ৬ খানি চিত্র আছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম,--অসবর্ণে 

বিবাহ, অভিব্যক্তিবাদ ও বিবর্তনবাদ, ইযুরোপে শ্রমজীবি সমস্তা, 

উদ্ভিদের উৎকর্ষ-বিধান, বাঙ্গালীজাতির ভবিষ্যৎ, পণ্ডিত ভূবনমোহন, 

পাশ্চাত্য কর্ম্মবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ( ধারাবাহিক ), মালদহের 

পল্লীকথা, শান্ত্র-সংগৃহীত, পরিস্ফুট জ্যোতিঃ, মফঃম্বলে পানীয় জল 

সমস্তা, মালদহের রেশম শিল্পের উত্থান পতন ও হিন্দুশাস্ত 

(ধারাবাহিক )। 

গৃহস্থ ( সচিত্র )--১৩২১ কাণ্তিক হইতে ১৩২২ আশ্বিন পর্যন্ত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, 

ছুই থণ্ড» মুল্য বার্ষিক ২২, আঁকার ররাল আট পেজী, ১২৯২ পুঃ, 

স্বত্বাধিকারী শ্রীরামরাখাল ঘোষ, ২৪, মিডল্ রোভ, ইটালি, 
কলিকাতা । ইহার আলোচনা অংশই ইভার বিশেষত্ব । এই অংশে 

১৩৬টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । মফঃম্বলের বাণী নামে সংবাদপত্র 
হুইতে ৫৩টি প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধত হইয়াছে । ৯৫টি প্রবন্ধ আছে। 
গল্প, উপন্তাঁস বা! কবিতা মোটেই নাই । তন্মধ্যে সাহিত্য-বিষয়ক ২০, 

শিল্প ও বিজ্ঞান-বিষয়ক ১৩, দেশবিদেশের বিবরণ ১৬, শাস্ত্র ও ধর্ম 

তত্ব ৮, সমাজতত্ব ১২, ধনবিজ্ঞান ৩, ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব ৫, শিক্ষা ৫, 

জীবনী ৪ এবং বিবিধ প্রবন্ধ ৯টি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম, 



€ ২৯২ ) 

স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিস্ভালয়, কালিদাসের আবির্ভাবকাল। গুরুগৃহ, 
গোহুপ্ধ, নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ও বাঙ্গলার 

প্রাচীন সাহিত্যসম্পদ্, বঙ্গে রেশম, বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র 

( পুস্তকাকারে পুনমু দ্রিত হইয়াছে ১, ভূম্বামী কে, সভাপতির অভি- 

ভাষণ, স্থকবি ৬ রজনীকান্ত, হিন্দুট্রা্ট, আমার আমিত্ব, কদলীর 

চাঁষ, কৰে দেখা পাব, জাফরাণের চাষ, তাজমহল, নব নাগরিক 

সাহিত্য, নায়াগ্রাঝোরা', নাট্য-সাহিত্যের বর্তমানগতি, ম্বর্কিন-রাষ্টরে 

ফেডারাল কেন্দ্র, মাংস ভোজন, শ্যামারূপার গড়, সমাজ ও সেব! 

এবং পুণ্যক্ষেত্র ৮ কালীক্ষেত্র । তত্তিন্ন পরিশিষ্টে জৈমিনীয় উপদেশ 

স্ত্র ও মার্কগেয় পুরাণের কিয়দংশ € মূল সমেত অনুবাদ ) মুদ্রিত 

হইয়াছে। 

প্রবাসী (সচিত্র )--১৩২২ বৈশাখ হইতে চৈত্র, ১৫শ ভাগ ভ্রই খণ্ড, 

আকার ডবলক্রাউন আট পেজী, ১৪৬২ পৃঃ। বার্ষিক মুল্য ৩।%০। 

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এমএ । ঠিকানা-_ 
২১০।৩।১) কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা । এ বৎসরে পত্রিকায় ৪৩টি, 

কবিতা, ৩ স্বরলিপি ১৯ গল্প, ৩ উপন্যাস (২টি অসম্পূর্ণ ), দেশ- 

বিদেশের বিবরণ ১৭, শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ১৭, ইতিহাস ও 

প্রভৃতত্ব ১৮, সাহিত্য ১৪, সমাজ-তত্ব ৮, দর্শন ৭, অর্থনীতি ৪, জীবনী 

৩, ও শিক্ষা! বিষয়ক প্রবন্ধ ৬টি আছে, ততিন্ন আলোচনা, সমালোচনা, 

দেশের কথ! ও বিবিধ প্রসঙ্গে বছ বিষয়ের আলোচন। আছে । 

“কষ্টি পাথর” নামে বু মাসিক পত্রিকা হইতে. সংক্ষিপ্ত 
আকারে প্রবন্ধ উদ্ধত হইয়াছে, পঞ্চশস্তে বিবিধ ইংরেজী মাসির 
পত্রিকা! হইতে সার সঙ্কলিত হইয়াছে এবং “হারামণি”তে নিরক্ষর 

গ্রাম্য কবির কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। এই বর্ষে উল্লেখযোগ্য 



€ ২৯৩ ) 

প্রবন্ধের নাম,_-আঁমেরিকার কথা, ইতিহাসের ক্রম, ঈশ্বর ঘোষের 

তাত্রশাসন, গৌতম বৃদ্ধের ধর্ম, জগদীশচন্দ্রের আবিফার, ধীমান গু 

বীতপাল, পরশুরাম ক্ষেত্রে, পাতালের অক্সফোর্ড, পুরাবৃত্ত আলোচনা, 

পৌরাণিকী, বাজার দর ও বর্তমান সমস্ত! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 

প্রতি, শ্তামে হিন্দুধন্ম, সমাধিসাঁধনা ও বিভূতি লাভ, সহিত্য-সম্মিলনে 

৫ জন সভাপতির অভিভাষণ, হিন্দুর রসায়ন শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, কবি- 
তার ভাষা ও ছন্দঃ, খাসিয়া, চীনদেশে ভারতবর্ষের প্রভাব, চীনের 

প্রাচীনতম বৌদ্ধজনপদ, পরাবিছ্বা ও অপরাবিগ্ভা বোধন, ভারতের 

অর্থ সমস্তা, মার্কিন মেয়েদের কথা, মৌমাছি পালন । 

বিক্রমপুর (সচিত্র )- ৩য় বর্ষ, ১৩২২ বৈশাখ হইতে চৈত্র । আকার 

ডিমাই আট পেজী, ৫৩২ পৃঃ। বার্ষিক মূল্য ২৮০, সম্পাদক 

শ্রীফোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত, মহীরাম কোল, ফুলকোট। (ময়মন সিংহ )। 

এই বর্ষে কবিতা ৩৬, স্থানীয় ইতিবৃত্ত ৮, ভ্রমণ কাহিনী ৩, জীবনী ৫, 
গল্প ৪, উপন্তাস ( অসম্পূর্ণ ) ১, সাহিত্য ৬, সমাজ তত্ব ৩, ইতিহাস 
ও প্রত্বতত্ব ৪, ক্ুষি ও উদ্ভিদ তত্ব ং ও বিবিধ বিষয়ক ৪টি প্রবন্থ 

আছে, তত্িন্ন সংগ্রহ, বিক্রমপুর প্রস্গ ও প্রসঙ্গ কথার বিবিধ 

বিষয়ক আলোচনা ও গ্রন্থ সমালোচনা আছে । উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, 

হৃদয়বাণী, বিক্রমপুরের এ্রতিহাসিক তত্ব, বিক্রমপুরের বনফুল, চ্যাপ্ডি- 

ক্যাণ নগরী, বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভাপতিদ্ধয়ের অভিভাষণ, হলদিয়া, 

বীরতার!, কনকসাব, সোণারঙ্গ, মধ্যপাড়া ও ষোলঘরের গ্রাম্য 

বিবরণ। | 

ব্রঙ্গবিষ্া- ধর্ম ও অধ্যাত্মবিস্তা (71550950101) ) সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র | 

' চতুর্থ বসরঃ ১৩২২ বৈশাখ হইতে চৈত্রঃ সম্পাদক মাননীয় রাম্স 

* শ্রীযুক্ত পৃর্ণেন্দুনারারণ সিংহ বাহাছর এমএ, বি-এল্ ও শ্রীযুক্ত 



( ২৯৪ ) 

হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্-এ, বি-এল্, ৪1৩ 4১, কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা, বঙ্গীয় তত্ববিস্তা-সমিতি হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য 

২।০ টাকা, আকার রয়!ল আট পেজী, ৫৭৬ পৃঃ। এ বৎসর ৬০টি 

কবিতা, ১৩ দর্শন, ১৩ ধর্মতত্ব ও উপনিষদ্, ৩ অধ্যাত্মবিদ্থা, ৩ ধর্ম 

নীতি! ৪ বিজ্ঞান, ৩ মনোবিজ্ঞান, ১ বোগ, ২ প্রত্বতত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ, 
২ শাস্ত্রানুবাদ, ১ সমালোচনা, ১৩টি বিবিধ প্রসঙ্গ ও পুস্তক প্রসঙ্গ 

আছে, উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম,_-আত্মন্ বিষয়ক জ্ঞান, আত্মরক্ষার 
স্বাভাবিক উপাক্স, গীতোক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ব, চিস্তাশক্তি তাহার 

ংযম ও সাধনা, জগদ্গুরুর আবির্ভাব, দর্শন শবের নিরুক্ত, দেবাপি 

ও মরু, নব্য ইয়ুরোপীয় দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শনের অভিনব ব্যঞ্জনা, 

প্রকৃতির প্রতীকারে জীবনীশুক্তির ক্রিয়া, প্রণব তত্ব, প্রাণের কথা, 

বিশ্বের জাগরণ, বোদ্বধর্ম্মে মুক্তি বা নির্বাণ, ভক্তির ক্রমবিকাশ, 

শ্রীমৎসায়ণাচাধ্য, সরল যোগসাধন, সাধন।। 

মানসী (সচিত্র )-_-সপ্তমবর্ষ, ছুই খণ্ড, ফাল্তুন ১৩২১ হইতে মাঘ, ১৩২২, 

সম্পাদক মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্্রনাথ রায়, কাধ্যালয় ৪, 

চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা, বার্ষিক মূল্য ২%*, আকার ডিমাই আট 
পেজী, ১৩৫০ পুঃ, পুর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী চিত্রের সংখ্যা ২৬। এই বৎসরে 

৯৮টি কবিতা, ২১ গল্প, ২ উপন্যাস, ২ গানঃ ৩* সাহিত্য, ৬ জীবনী, 

৩ দর্শন, ১১ ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব, ৩ সমা'জতত্ব, ২ ভ্রমণ-কাহিনী ও 

৮ বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ আছে । তপ্ভিন্ন মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা, 

গ্রন্থ-সমালোচনা। ও সাহিত্য-সমাচার আছে । উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, 

নববর্ষে, নূরজাহান, সাহিত্য ও মানব হৃদয়, ৮ দ্বিজেন্দ্রলাল, শ্রুতি- 

স্বতি, ছোটগন্প, তিন, সামাজিক সমস্তা, কাব্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের 

নিয়মের প্রয়োজনীয়তা, বাঙ্গলার ইতিহাস (সমালোচন! ) প্রাচীন 



(২৯৫ ) 
যৌধেয় জাতি, রামপাল, শেষ হিন্দু-সাত্্রাজ্য, গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ, রোগ- 

শয্যার প্রলাপ, সংস্কৃত নাটকের জন্মকথা, তত্ব ও সাহিত্য, অভি- 

ভাষণের সমালোচন!, পদ্মাবক্ষে, ডাকঘরের আত্মকাহিনী, বাঙ্গলা 

. সাহিত্য, জন্মাস্তর, ক্রিসাসের স্বর্মুদ্রা, কবি বরদাচরণ, মহানবমী, 

শিলিমপুর প্রশস্তি ভারতীয় শকুনশান্্, আধুনিক দর্শনের গতি, 
উপ, খেদ]। 

ভারতী (সচিত্র )_-৩৯শ বর্ষ, ভুই খণ্ড, ১৩২২ বৈশাখ হইতে চৈত্র, 

সম্পাদক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 

বিএল্, কার্য্যালয় ২২, সুকির়া স্ট্রীট, কলিকাতা, বার্ষিক মূল্য ৩1%*, 
আকার রয়াল আট পেজী, ১২১৬ পৃঃ। এই বংসরে ৩টি কবিতা, 

২১ গল্প, ৪ উপন্তাস (৩টি অসম্পূর্ণ), আখ্যায়িক। ১, ৩ নাঁটিকা, 

, ১২ সাহিত্য, ১৬ ইতিহাস, ১৩ দেশবিদেশের বিবরণ, শিল্প ও বিজ্ঞান 
৭, অর্থনীতি ৫, দর্শন ও ধর্মতত্ব ৫, ব্যাসচিত্র ও নক্সা! ৫ ও বিবিধ- 

বিষয়ক প্রবন্ধ ৩টি আছে। তত্তিন্ন ণ্চয়নে” ৫৯টি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে 

সঙ্কলিত হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ,-আধ্যদিগের আদি জন্ম- 

ভূমি, উপনিষদ ও ব্রাক্মণগ্রন্থে আধ্যদিগের কুরুবাসের প্রমাণ, ক্ষত্রিয় 

নামের প্রকৃত রহন্ত, হুনিয়ার পশ্চিমতম নগর, বৈদিক সভ্যতা, 

রুষসম্ভব পর্বাধ্যায়, বর্ধমান সম্মিলনের পঞ্চ অভিভাষণ, অতএব, 

অতৃপ্তি, আমেরিকায় ভারতীয় শ্রমজীবি, কথা ও কাজ, প্রাণিরাজ্যে 

মনুয্যের স্থান, বাঙ্গলার ইতিহাস ও তাহার উপাদান, বিনয় পরিচয়, 

বিজ্ঞান-দশ্মিলনঃ বিদেশে “আধ্যসমাঁজ”, ভাষাসংস্কার ও বিচার, 

ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য, মুদ্রা, খনিজপদার্থঃ আসব্যয়, মফ£ম্বলের 

হাকিম ও মোক্তার, মার্কিনের জাপানী শ্লেচ্ছ ও সেকেলে 

কথা। 



€ ২৯৬ ) 

পূর্বতন সম্পাদকগণ-_দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী 

দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী ( চৌধুরাণী ১, শ্রীমতী ইন্দির। দেবী, শ্রীমতী 

হিরগুয়ী দেবী, শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 
শ্রীভূমি ( সচিত্র )--১ম বর্ষ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩২২। কাধ্যালয়-_ 

করিমগঞ্জ, শ্রীহ্ট। বার্ষিক মূল্য ২%০, আকার ডিমাই আট পেজী,, 
৭৮৪ পৃঃ। এই বৎসরে ৫০ কবিতা, ৬টি গানের স্বরলিপি, ৮ গন্প, 

১ উপকথা ( অসম্পূর্ণ ), দর্শন ৬, সাহিত্য ১০, ইতিহাস ও প্রত্ুতত্ব 

৭, অনুবাদ (ইংরাজী পুস্তকের ) ৯, শান্্রকথা ২, শিল্প ও বিজ্ঞান ৯, 

শিক্ষা ১, ভ্রমণকাহিনী ২, দেশবিদেশ ৪, অর্থনীতি ২ও সমাজ তত্ব 

বিষয়ক ১টি প্রবন্ধ আছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম আমাদের 

সাহিত্য ও সাহিত্য চচ্চা, আসামে শ্রীচৈতন্ত, ৬কবি রামকুমার নন্দী, 

কেশব ভারতী, গুরুপ্রসাদ, চট্টল ভ্রমণ, টাকার আত্মকথাঃ দেহের 

উপর মনের প্রভাব, ধন ও বিলাসিতা, ধন্মের উপর আহারের 

প্রভাব, নাগাজাতি, পীর শাহজলাল, প্রতাপগড়ের প্রস্তর শিল্প, 

বঙ্গনাটকের অপূর্ণতা, বর্ণাশ্রম ধর্ম, শ্রীভূমির পুর্ববকথা, শ্রীহ-ব্রাঙ্গণ- 
পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ, সামবেদ পাঠের ভূমিকা, সামাজিক 

সহাস্ততা। সুন্গ ও শিলিউটলো! এবং হানি বনাম কানা । 

সবুজ পত্র-_-১৩২২ বৈশাখ হইতে চৈত্র ২য় বর্ষ, ছুই খণ্ড কাধ্যালয়-_-৩, 

হেষ্টিংস্ স্্রীট, কলিকাতা, বার্ষিক মূল্য ২%০, আকার ফুলগ্কাপ চার 

পেজী, ৮*২ পৃঃ, সম্পাদক-শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এমএ, বার-এট-ল, 
এই বৎসরে ১৭টি কবিতা, ২টি উপন্তাস ( ১টি অসম্পূর্ণ ), ৩ গল্প, 

২ নাটক (€মিষ্টিক ), ৬ সমাজ তত্ব, ৫ আলোচন1, ১২ সাহিত্য ও ৪ 

শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ আছে, উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম, রুপণতা, 

চুটুকি, ভাষার কথা, সম্বন্ধ, সোণার কাঠি, অলঙ্কারের সুজ্রপাত, 



€ ২৯৭ ) 

পুস্তক প্রশংসা, বর্তমান বঙ্গসাহিত্য, শিক্ষার বাহন,সবুজ পত্রের 

ছাপার বিশেষত্ব এই থে সমস্ত বাঙ্গল৷ সংবাঁদপত্র ও মাসিক পত্র স্মল 

পাইঁক! অক্ষরে মুদ্রিত হয় কিন্তু সবুজ পত্র পাঁইকা অক্ষরে ছাপান। 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (সচিত্র )-_ ত্রৈমাসিক, ১৩২২ সালে দ্বাবিংশ 

তাঁগ, আকার রয়াল আটপেজী, ৩১২ পৃঃ, বার্ষিক মুল্য গ্রাহক পক্ষে 
৩৮০, ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র, পরিষদের সদস্তগণকে 

পৃথক্ মুল্য দিতে হয় না। কাধ্যালয়-__বঙগীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, 

২৪৩।১, আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । পত্রিকাধ্যক্ষ মহামহো- 

পাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি এইচ্ ডি, ইহাতে মোট 

২১টি প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে ৮টি ইতিশ্রার, ৬ সাহিত্য, ৩ শব্বতত্ব ও 

৪টি দশন বিষয়ক, প্রবন্ধ গুলির নাম,-_আসামে শ্রীচৈতন্ত, একখানি 

সত্যপীরে র পুথি, 0107 1967 2610এর প্রতিশব্দ, কয়েকটি প্রাচীন 

পল্লী সঙ্গীত, কষ্ণকীর্তনের লিপিকাল নির্ণয়, গুপ্তবলভী সংবৎ, জঙ্গি- 

পুরের গ্রাম্য শব্দ, জ্ঞানদাসের পদাবলী, নেহ ও লেহ শব্দের উতৎপন্তি, 

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, বর্ধমানের বিবরণ, বাঁশে লিখিত ঠিকুজী, বৌদ্ধ- 

হ্টাঁয়, মাঁনভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত, রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পাণি- 

হাটি মাহাত্ম্য, লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি, শঙ্করাচাধ্য ও বৌদ্ধ- 
ধর্ম, শ্রীবিক্রমপুর ( প্রতিবাদ ) ও তাহার উত্তর, সম্বোধন ( বর্ধমান 

সম্মিলনের ) ও স্ুশ্রতে ধন্মভীব। ইহার বিশেষত্ব-_-প্রবন্ধ লেখক 

মুদ্দিত প্রবন্ধের ১০ কপি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হন। 

ভিন্দুপত্রিকা_হিন্ৃধন্ম-বিষদ্পিণী পত্রিকা, ১৩২২ বৈশাখ হইতে চৈত্র, 

ঘ্বাবিংশ বর্ষ, আকার রয়াল আট পেজী, ৫৬৮ পৃঃ সম্পাদক ও 

স্বত্বাধিকারী রার শ্রীযুক্ত যছুনাথ মজুমদার বাহাছুর, 
এমএ, বিএল্, বেদান্তবাচস্পতি, বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত 



€( ২৯৮ ) 

২২1 এই বৎসরে মোট ৪৯টি প্রবন্ধ, ৩৯টি কবিতা ও €টি 
শান্্ান্ুবাদ আছে। ১টি ব্যতীত সমস্ত প্রবন্ধই ধর্ম ও শান্ত 

বিষয়ক । উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ,_সাহিত্য-সম্মিলন, পুনর্ন্িবাদ, 

মনোবিজ্ঞান-বিষয্সিণী নীতি, কে তুমি, উপায়ের কথা, প্রেম, 

বধদও্ড, রাজশাসন, মোক্ষতত্ব,র আহারতত্বর একই পথ, ব্রাঙ্গণ ও 

শূদ্র, জীবনের পরপারে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কিঃ দেবতত্ব, 

শ্রগৌরাঙ্গ কথা, জীবে দয়। নামে রুচি, মানবের কর্তব্য, কম্মফল ও 

পরিত্রাণ এবং সাহিত্যে বর্ণলিপি। 

তোষিনী (শিশুপাঠা, সচিত্র )- ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩২২ বৈশাখ হইতে চৈত্র, 
আকার ডবল ক্রাউন আট পেজী, ২৮৪ পৃঃ, সম্পাদক শ্রীঅন্ুকৃলচন্ত্র 

শাস্ত্রী, ঢাকা । এই বৎসরে ৪৪টি কবিতা, ৪৮ শিক্ষাপ্রদ গন্প ও 
পৌরাণিক উপাখ্যান, ১ ধারাবাহিক উপন্তাস (অসম্পূর্ণ), ১৪ 

প্রাকৃতিক প্রবন্ধ, ১২ সচিত্র জীবনী, ৩ দেশ বিদেশের বিবরণ, 

৪ নৈতিক উপদেশ ও ৩ এরতিহাসিক প্রবন্ধ আছে । ১২ মাসে 

বিবিধ প্রকারের ধারা আছে এবং ধাঁধার উত্তরের জন্য ৩ জন 

গ্রাহককে পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, 

অনুকারী পাখী, অহিংসককে কেহ হিংসা করে না, আশ্চ্য 

মতস্ত, কৃষক, কয়লার কথা, জাতি ও ধর্মের কথা, তপস্বীর জীবে 

দয়া, নানা দেশের নান! লেকের কথা, নারারণ পাল, পৃথিবীর 

লোক ও তাহাদের বেশভূষা, বিদ্ভালয়ে কৃষিশিক্ষ/, বুদ্ধগয়!। 
নহেশ মণ্ডল, মাছের কথ, রেশমকীট, রোম নগরের স্থষ্টি, 

শনি, জড়পদার্থ, ব্যোষ, শালিবাহন । 

জগজ্জ্যোতিঃ--বৌদ্ধধন্মাঞ্কুর সভার মুখপত্র, অষ্টম বর্ষ, আষাঢ় ১৩২২ 

হইতে ্যেষ্ঠ ১৩২৩, আকার রয়াল আট পেজী, ৩৮৮ পৃঃ, মূল 



( ২৯৯ ) 

২২ টাঁকা, কার্য্যালয় ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, কলিকাতা, সম্পাদক 
শ্রীমৎ কবিধ্বজ গুণালঙ্কার মহামেরী এম, আর, এ, এস। 
এই বর্ষে ২৭টি কবিতা, ৮ ধ্তিহাসিক প্রবন্ধ, ৩ দার্শনিক প্রবন্ধ,, 
৮ জাতকানুবাদ, ৩ অবস্থান ও ৩ অন্তান্ত বৌদ্ধগ্রস্থের অনুবাদ, 
১ এঁতিহাসিকতথ্য সহিত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক ও ৫ বিবিধ প্রবন্ধ 
আছে। তন্মধ্যে জাতক ও অবদান ব্যতীত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও 
অন্ুবাদ,__অশোক অন্থশাসনের উদ্দেশ্য ও অশোকের ব্রাহ্মণবিদ্বেষ, 
আর্ধ্যমার্গদীপিকা ( ধারাবাহিক ), জন্মাস্তর ও বংশানুক্রম, নির্বাণ 
€ ধার।বাহিক ১, পাটলীপুত্র, বৌদ্ধদর্শনের নিকট হিনদুদর্শনের খণ, 
বৌদ্ধ কণ্মপদ্ধতি (ধারাবাহিক ), বাসনার বিকাশ ও ব্যাপ্তি, 
মারের এঁতিহাসিকতত্ব (ধারাবাহিক ), স্ত্রীশিক্ষা। (ধারাবাহিক ঠা 
সংবুক্ত নিকায় ( ধারাবাহিক )। 

অচ্চনা__দ্বাদশ বর্ষ, ফাল্তন ১৩২১ হইতে মাঘ ১৩২২, ১৮, পার্বতীচরণ 
ঘোষ লেন, কলিকাতা, মূল্য ১০, সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এমএ, 
বিএল্, আকার ডিমাই আট পেজী, ৪৮০ পৃঃ | এই বর্ষে (৪র্থ 
সংখ্যা নাই), ১৬টি গল্প, ১৩ কবিতা, ১৭ সাহিত্য, ৬ ইতিহাস, 
১ দশন, ২ শিল্প, ২ ভ্রমণ-বিষয়ক প্রবন্ধ, ৩ জীবনী ও ১ বিবিধ-বিষয়ক 
প্রবন্ধ আছে। তত্তিন্ন সহযোগী সাহিত্য ও গ্রন্থ-সমালোচনা আছে। 
উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ,__চৈতন্যচন্দ্রোদয়, সাহিত্য প্রসঙ্গ, সঙ্গীতের ক্রম- 
বিকাশ, নানীকথ!, সাহিত্যকথা, ব্যোপদেব, হুগলীর ফৌজদার, 
স্তায়রদ্বের জীবনকথা, চিত্রকূটের পথে, সচেতন ও অচেতন, চিৎ ও 
অচিৎ, চিদাভাস, হিন্দুর দেবত্বতত্ব, আত্মা ও বর্তমান ভারত-শিল্প। 

প্রতিভা--ঢাক সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র, পঞ্চম বর্ষ, বৈশাখ হইতে চৈত্র 
১৩২২। সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, বি-এল্, আকার, 



৩০০ ) 

ডবল ক্রাউন আট পেজী, ৪৭০-+৪০ পৃঃ, এই বর্ষে ১৫ টি কবিতা, 
১০টি সাহিত্য, ' ৫ শিল্প ও বিজ্ঞান, ৮ প্রত্বতত্ব ও ইতিহাস, ৫ শিক্ষা, 

» জীবনী, ১১ দেশবিদেশের বিবরণ বিষয়ক প্রবন্ধ, ৬ গ্রাম্যসাহিত্য ও 

ব্রতকথা', ১টি বৃহৎ সমালোচনা, ৩ সংস্কৃত নাটকান্থুবাদ (১ অসম্পূর্ণ ) 

আছে, উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম,_-ভারতীয় প্রত্বতত্ব, কাম্বোজ 

প্রদেশ, ঈশ! খার ককত্রাভূনগরী, গৌড়াধিপ ৩য় গোপাল, চন্দ্রকান্ত 

প্রসঙ্গ, অল্ ব! দারুহরিদ্রা, চিকিৎসার্ণবের কবি গোবিন্দরাম, কাণ্- 

'নামা, একজন পুরাতন পর্ত গীজ লেখক, বাঙ্গলার ইতিহাস € সমা- 
লোচন! ১, উত্তর ব্রঙ্গ ভ্রমণ, সোসিয়ালিভ্ুম, পাখীর কথা, ভাটিয়াল 

গান সংগ্রহ, মিত্র কবি হরিশ্চন্ত্র। 

শাশ্বতি (সচিত্র )--৩য় বর্ষ, বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩২২ ( শেষের ছুই 

খ্যা নাই ), সম্পাদক- শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল্, এথোর। ভারা, 

সীতারামপুর (বদ্ধমান ১, আকার ডিমাই আট পেজী, ৫৭৪ পুঃঃ 
এই বর্ষে ২৮টি কবিতা, ১০ সাহিত্য, ৮ শান্্র, ৬ ইতিহাস, ২৮ আলো- 

চনা বিষয়ক প্রবন্ধ, ১ ভ্রমণকাহিনী ও ১০টি উপাখ্যান ও গল্প আছে, 

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের নাম»-কবিকথ! (ধারাবাহিক ), পৃর্থীরাজ 
রাসো (ধারাবাহিক ১, কালিদাস (তাহার ধর্মমত ১), আগমনী, 

চুড়ামণি ও বঙ্কিমচন্দ্র, কখলিক1 তন্ত, বেদ, পরলোক রহস্তা, কেদার- 
নাথ ও বদরিকাশ্রম ( ধারাবাহিক ১), হিন্দুধন্ম কথ, মুষ্টিষোগ, সতী" 

ধর্ম, দিলী (ধারাবাহিক ), হিন্দ ও বৌদ্ধধম্ম, আরবীয়দের সিন্ধু 
অধিকার, রা! মল্পদেব। ৃ 

সাহিত্য নংবাদ- __পঞ্চম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, আকার 

রয়াল ৮ পেজী, ৬০৬ পুঃ, শ্রীুর্গাদাস লাহিভী মহাশয়ের উপদেশে 

শ্রীপ্রমথনাথ সাস্তাল কর্তৃক সম্পাদিত, অগ্রিম মূল্য ২২, পশ্চান্দোয় 



(৩০১) 
২০, হাওড়া, প্পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয়” হইতে প্রকাশিত, 
এই বর্ষে ৬৭টি কবিতা ৪৪টি গান, ১৯টি গল্প, ৭ দর্শন, 

৪ সমাজ তত্ব, ২ জীবনী, ১১ ধর্ম ও শান্ত্রকথা, ১২ সাহিত্য, 

৩ অর্থনীতি, ৫ ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ আছে, তত্তিনন সাময়িক 

ংবাদ ও ধর্্মভাবোন্মেষক সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে। উল্লেখ 

বোগ্য প্রবন্ধ,-সম্পাদকীর মন্তব্য, রাষ্ট্রীয় সজ্বের উদ্ভব, শাক্ত- 

কবি নীলাম্বর, বিহারের কতিপয় প্রাচীন কীর্তি, সতপ্রসঙ্গ, সপ্তদ্বীপ- 

নিরুক্ি, শ্রীকৃষ্ণ, পুরাণরহস্ত, বাহপুজা, উপাসনাতন্ব, কুখতত্ব, আত্মা- 

রামের নববঙ্গ, ধন ও ভোগ, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাচীন 

ভারতের কামানবন্দুক | 

ঢাক! রিভিউ ও সম্মিলন__-পঞ্চম বর্ষ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩২২, পঞ্চম, 

বষ্ঠ ও অষ্টম সংখ্যা নাই ), দ্বৈভাষিক, মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক-_ 

শ্রীবিধৃভূষণ গোস্বামী, এম্-এ ও শ্রীসত্যেন্্রনাথ ভদ্র, এমএ, আকার 
ডবলক্রাউন ৮ পেজী €( কেবল সম্মিলনের ) ৩৭৫ পৃঃ, এই বর্ষে ২৭টি 

কবিতা, ১০ গল্প, ৫ ভ্রমণকাহিনী, ১ জীবনী, ১২ সাহিত্য, ৭ ইতি- 

হাঁস ও ৭ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও ১ উল্লেখযোগ্য সমালোচন। আছে, 

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ,_সমশের গাজির পুথি, শ্রীকান্তের 

রামায়ণ, বৈষ্ণব পদাবলীর রস বৈচিত্র, দিব্য প্রবন্ধ, উত্তর- 

বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, কবিতার প্রাণ, 

ককত্তিবাস, বাঙ্গলানগরী, রাঞর্ধি জনকের কাল, রাজতত্ব, শ্রীষ্টধর্ম্ের 

ক্রুশচিন্ৃ, গুর্জর ভূমি, বর্ধমান সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার অভিভাষণ, 

( সমালোচন! ১, রায় হরিচরণ শন্মা বাহাছুর | 

ভারতবর্ষ ( সচিত্র )--১৩২২ আষাঢ় হইতে ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠঠ আকার ডব্ল 
ক্রাউন আট পেজী, ২২১৭ পৃঃ, ১ম খণ্ডের সম্পাদক শ্রীজলধর সেন 



| € ৩৩২ ) 

ও' উপেন্দ্ররুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ডের সম্পাদক শ্রীজলধর সেন, 
মূল্য ৬২ টাকা, কার্যালয় ২০১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা । এই 

বর্ষে ৭ অর্থনীতি, ৬ ইতিহাস, ৮ দর্শক, ১২ ধর্ম, ১৮ পুরাতত্ত, ১৭ 

ভ্রমণ, ৩০ বিবিধ, ২ বাঙ্গ, ১৩ শিল্প ও বিজ্ঞান, ১৩ জাতি ও সমাজ- 

তস্ত, ৯ জীবনী, ৩ জ্যোতিষ, ২৪ সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৬৫ কবিতা 

৪ গান, ৪৮ গল্প, ৪ উপন্যাস € ১টি সম্পূর্ণ) আছে । তত্তিনন পুস্তক- 

পরিচয়, প্রতিধ্বনি, বাণার তান, শোকসংবাদ, মাসপঞ্জী ও বিবিধ 

প্রসঙ্গ আছে। এই বর্ষের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, নগদবাকী, শিলিম- 

পুরের পাঁষাণপ্রশস্তি, অদ্বৈতবাদ ও কনম্মকাঁগ, বিরোধদোধ, আমার 

পুরীদশন, নিম্বালন, ইয়ান্ছি স্থানের জেব, উত্তর ব্রন্দে শাণরাজ্য, 

কাশ্মীরযাত্র!, খাজরাভে, জাপানের দিলী, ত্রিপুরার পথে, দাদামহা- 

শয়ের দেশে, বাচিতে দিনকয়েক, ব্যক্তিত্ব কি চিরস্থায়ী, বাজুয় 

জগত, বঙ্গে জ্যোতিষ মাননন্দির, ভারতে নাগপুজা, বঙ্কিমচন্দ্রের 

আখ্যায়িকাবলী, সমস্ত1, শিলপবাণিজ্য-সিদ্ধি, এ্রতিহাসিক সমালোচনা, 

সমাজধন্মের মুল্য, খগ্বেদে চাতুব্ণ্য আচার, মধুস্থতি, চগ্ডিমৌগ্রামে 
'আবিক্কৃত ভাক্রধ্য নিদর্শন, প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত, যুগপরিচয়, 

বঙ্গে বৌদ্ধতীর্থ, বীরভূমি সম্বন্ধে যকিঞ্চিৎ, শঙ্করাচাধ্য, জববলপুরে 

বিশ দিন, উষুরোপে ৩ মাস, অভিভাষণ, জড়জগৎ, বৈজ্ঞানিকের 

আকাশ, দেবতার বাহন, প্রাণী ও উত্ভিদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ বিচার,/ 
সাহিত্যিক ভাষা ও চলিত কথ! । 

সন্দেশ ( সচিত্র )--শিশুপাঠ্য, বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩২২, স্বর্গীয় উপেন্ত্র 
কিশোর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, আকার ডবল ফুলস্কাপ্ আট পেজী, 
৩৮৪ পুঃ, মূল্য ১1০, কাঁধ্যালয় ১০০, গড়পার, কলিকাতা । এই বর্ষে 
২২টি কিতা, ১৮ গল্প, ২৬ ছেলেভূলান গল্প, ৯ পৌরাণিক কাহিনী, 
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৩ জীবনী ও ৪০টি জীব্জন্ত দেশ বিদেশাদির বিবরণ আছে । উল্লেখ- 
যোগ্য লেখা, অদ্ভুত ব্যাপার, আজব ডাক্তারী, আফ্রিকাদেশের বন, 

আলোকন্তস্ত, চীনদেশের কথা, ছায়ার কাণ্ড, জানোয়ারের ভালবাসা, 

ডুবুরিঃ তাঁরা দেখা, পাখীর পালক, প্রবাল, প্রবাসী পাখী, মানুষের 

বাসা ও সিন্ধুকঘর । 

নারায়ণ ( সচিত্র )--১ম বর্ষ, ছুই খণ্ড, ১৩২১ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২২ 

কান্তিক, আকার রয়াল ৮ পেজী, ১৪৬২ পৃঃ, পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত, 

মূল্য ৩০, সম্পাদক শ্রীচিভ্তরঞ্জন দাশ ব্যারিষ্টার, কাধ্যালয় 

২০৮1২ ভি, কর্ণওয়ালিস স্্রাট, কলিকাতা । এই বর্ষে ৩৭ গান, কবিতা 

ও কীর্তন, ২৪ সাহিত্য, ১৪ দর্শন, ধন্ম ও শাস্্কথা, ১৪ জীবনী, ২ 

সমাজতত্ব, ৫ ইতিহাঁস-বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৩ গল্প ও কথানাট্য, ৩ সমা- 

লোচন। ও ৪ বৈজ্ঞানিক ও এ্রতিহাসিক গবেষণা আছে। উল্লেখসোগ্য 

প্রবন্ধ, ৩টি ধারাবাহিক প্রবন্ধ, বৌদ্ধধর্ম, শ্রীশ্রীকষ্ণতত্ব, সেকালের 

স্বৃতি ( বঙ্কিমচন্দ্র ), আমার কথা, খাবি বঙ্কিমচন্দ্র, প্রতিহাসিক গবে- 
ষণায় বহ্কিমচন্ত্র, কবিতার কথা, ধোঁয়া, নৃতনে পুরাতনে, পৌরাণিকী 
কথা, প্রাচীন বাঙ্গল! নাটক, ভাষার কথা, মাঝে থাক।, রজনী সেমা), 

বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ, বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়, বন্কিমচন্দ্র ও 

তাহার দ্বারবাঁন “পাঠক”, বঙ্কিমচন্দ্রের ত্ররী, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য কথা, 

বনঙ্িমবাবু ও উত্তরচরিত, বুন্দাবন, শক ও শকাব্দ, হিন্দুর প্ররুত 
হিন্দুত্বর কবিতার কষ্টিপাথর, কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গতি ও 

| স্থিতি, চন্ত্রদীপ-রাজবুংশ, ছুর্গোৎসবে নবপত্রিকা, ধর্মনীতি ও আট, 

নবীনচন্দ্রের “শৈলজ”, নাটুকে রামনারায়ণ, বঙ্িমবাবুর পিতৃ প্রসঙ্গ, 

বাঙ্গালীর প্রতিমাপুজ' ও ছুর্গোৎসব, ভাষার কথার সমালোচনা, 
মজার দেশ, মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা, বদি ও কিন্ত, 
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শঙ্করাচাধ্য কর্তৃক জৈনমত খণ্ডন, শ্রীশ্রীহূর্গোৎসব, সঙ্গীতে বিজ্ঞান ও 

সাহিত্যে সহমরণ। 

কুশদহ (সচিত্র )- সপুমবর্ষ, বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩২২1 সম্পাদক-_ 

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুওু, কার্য্যালয় ২৮।১১ স্কিয় সর, কলিকাতা । 

মূল্য এক টাকা, আকার ডিমাই আটপেজী, ২৯০ পৃঃ, এই বর্ষে ১৬ 

গান ও কবিতা, ৯ গল্প, ১ নাঁটিকা, ১ আখ্যাক্িকা, ৭ জীবনী, 

১ ভ্রমণকাহিনী, ১ দেশের বিবরণ, ৫ চিকিৎসা বিজ্ঞান, 

১ ইতিহাস, ২ সমালোচনা ও ১৩ ধর্দততত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। 

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।-__কুশদহের বিবরণ, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, চন্দ্রনাথ 

ভ্রমণ, পথ্য । 

শ্রীনিত্যানন্দ সেবক-_ধন্দম ও সমাজতত্ব বিষয়ক । সন্স্যাসীভাঙ্গা 

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রাদ্দায়িণী সভা হইতে প্রকাশিত। প্রকাশক ও 

স্বত্বাধিকারী শ্রীপূর্ণচন্্ররায়, সন্নাসীডাঙগা, কাশিমবাজার, মুশিদাবাদ । 

১ম বর্ষ--১৩২০ বৈশাখ হইতে ১৩২৩ জ্ষ্ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা, 

আকার ভিমাই আটপেজী, ৩৪৪ পৃঃ, মুল্য ১৪০ টাকা । এই থণ্ডে 

৪৪ কবিতা, ১৮ ধর্মতত্ব, ৩ জীবনী, ৩ সমাজতত্বঃ ৩ ইতিহাস ও ১৫ 

বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, _নিত্যানন্দ প্রভূ, 

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, বিষণ ও বিষুভক্তের মহিমা, হরিকথা, 
শাসনদণ্ড, স্বকীয়! পরকীয়াবাদের সমাধান, শ্রীশ্রীকষ্ণজচৈতন্তোপাসন।. 

চৈতন্তধর্শ্শ, পৌগু বর্ধন ও পুগুক্ষত্রিয়। 

সৌরভ (সচিত্র)_-৩য বর্ষ, কান্তিক ১৩২১ হইতে আশ্বিন ১৩২২ 

সম্পাদক-_্ীকেদারনাথ মজুমদার, রিসার্চ হাউস, ময়মনসিংহ, 

মূল্য ২. টাকা, আকার ডবল ক্রাউন ৮ পেজী, ৩৯০ পৃঃ। এই বর্ষে 

৩৮ কবিতা, ১২ গল্প, ১৫ সাহিত্য, ৩ দর্শন, ১৪ ইতিহাসঃ ৬ বিজ্ঞান, 
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৫ ধর্ম, ৫ সমাজবিষয়ক প্রবন্ধ, ২ সমালোচন।, » জাবনী, ৫ দেশ- 

বিদেশের কথা ও ৬ বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আছে । উল্লেখযোগ্য 

প্রবন্ধ, অন্ধ কবিওয়লা তারাটাদ, আত্মার সুল্্বশক্তি, ঈশা খা, 
গুদ লবণ, করটিয়ার শিলালিপি, কীটভুকৃতর', তিব্বত অভিযান, 

নারায়ণে রচিবিকার, প্রাচীন বঙ্গীয় রাজগণের মুদ্রা, বাঙ্গল৷ ভাষায় 

প্রাঙ্গেশিকতা, ভারতে পারদ, রামুদরকার, শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুতের 

রচনাকাল, শ্রীবিক্রমপুর, সমাজ ও সমর, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ । 
নালঞ্চ সেচিত্র)--২য় বর্ষ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩২২। সম্পাদক-_. 

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম এ । প্রকাশক-_সাহিত্য প্রচার-সমিতি 

লিমিটেড, ২৪, ষ্রাণ্ড রোড, কলিকাতা । আকার ডিমাই আটপেজী, 

১৬৫৮ পৃঃ, মূল্য ৩২1 এই বর্ষে ১৪৭ কবিতা, ৪৪ গল্প, ২ উপন্তাস, 

৪ নাটকের গল্প সংস্কৃত), ২ নাটক, ১৩ ইতিহাস, ৩ সমাজ, ৩ শিক্ষা, 

৬ জীবনী, ১ ভ্তরম্পণ, ২ অর্থনীতি, ১ বিজ্ঞান, ৭ কৌতুক ও ব্যঙ্গ, 

১ দর্শন, ৫ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ আছে । ততণ্ভিন্ন চাটনা (কৌতুক), 

পুম্পচয়ন !£ বিবিধ মাসিকের প্রবন্ধের চুম্বক ), স্থধীবচন ও ভারত- 

পাণী সংগ্রহ ও বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা আছে । উল্লেযোগ্য 

প্রবন্ধ,--তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার, বাজার দর ও বর্তমান সমস্ত, 

বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বর্তমান জী-বিকা-সমন্তা, অমরসিংহকা ফটক, 

পঞ্চদশা, পুরী যাত্রীর ডায়েরী, বিগ্যালয় ও শিক্ষাপ্রণালা, বিলুপ্ত 

জনপদ, মিয়1 তানসেন। শিক্ষা ও সমাজ, বল্লপরীপরিচয় । 

শিল্প 'ও সাহিত্য সেচিত্র)__নবপর্ধ্যায়, ১ম বর্ষ, ১৩৯ নাষাঢ় হইতে ১৩২৩ 

জোষ্ঠ, সম্পাদকের নাম নাই। আকার রক্সাল ৮ পেজী, ১৭৬ পৃঃ, 
মূল্য ২২। এই বর্ষে ১৮ কবিতা, ১ গল্প, ৩ জীবনী, ৩ সমালোচনা, 
৪ ভ্রমণকাহিনী ও দেশবিদেশের কথা, ৩ সাহিত্য, ২ ধন্ম, ১ বিজ্ঞান, 

চু 
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: ৯ শিল্প ও ১ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। উল্লেখযোগা প্রবন্ধের 

নাম,-_শ্রাহরি, ভারতীয় শ্থাপত্যবিজ্ঞান, আমিষ ও নিরামিষ আহার্ধা 

বিচাক্স, সমালোচনার নৃতনধার।, শাস্তি কোথায়, বিক্রমোর্বশীয় । 

বৌদ্ধবন্ধু ( সচিত্র )--১ম বর্ষ, বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩২২। সম্পাদক 

শ্রমণ শ্রপূর্ণানন্দ স্বামী, কার্যালয় ৪৬1*, হ্যারিসন রোড, কলিকাতী। 
মূল্য ১।*। আকার ডিমাই আটপেজী, ৬৬৭ পৃঃ| এই বর্ষে ১৮ 

কবিতা, ২২ জাতক ও আখ্যায়িক1,. ১৫ দর্শন ও ধর্ম, ১৬ ইতিহাস, 

৫ দেশবিদেশের বিবরণ, ২ সাহিত্য, ১ জীবনী, ৫ বিবিধ প্রসঙ্গ ও 

বিবিধ বিষয়ের আলোচন। আছে । উহার মধ্যে ৪টি প্রবন্ধ অন্ত 
মাসিক পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত। এগুলি ব্যতীত উল্লেখযোগা 

প্রবন্ধের নাম, অশোক অনুশাসন, কবিবর নবীনচন্ত্র সেন, জিন. 

শাসন, ছুঃখবাদ, নির্বাণ গবেষণা, বৌদ্ধাবন্ধু, ভিক্ষু প্রতিমোক্ষ, 

মেইজী যুগে জাপানের শিক্ষার অবস্থা, শ্যামদেশে হিন্দুধর্ম, সরা 

ংঘের উন্নতি । 



শর্থওস্ম অঅ্যযাম্ 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিবরণ 

সর্ধ গ্রকার সন্মিলনই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠাপক্ষে সহায়তা করে । 

সাহিত্য জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক ও সাহাধ্যকারী। স্তর ভাক্তার 

রবীন্দ্রনাথের উক্তি পকাব্যসাহিত্য নৈসর্গিক স্থির মত, ইহা 

সহযোগিতার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শিক্ষা কাঁধ্যে সহযোগিতার 

প্রয়োজন আছে। ইহাতে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই 
ধিক সাফল্য লাভ করে। এই নির্শীণকার্ধ্যই সাহিত্য-পরিষদের 

ও সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত কম্মক্ষেত্র ।* 

১৩০৯ সনে মুর্শিবাদ হইতে প্রকাশিত “ন্ুধা” পত্রের পরিচালক 

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পরলোকগত স্ত্ুলেখক ধর্মানন্দ 

মহাভারতীর সাহায্যে সাহিত্য সম্মিলনের ুচনার আভাস প্রচার 

করেন। কিন্ত এই সাধু উদ্দেশ্ত কাধ্যে পরিণত হয় নাই। ১৩১, 

সালের বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীর প্রাদেশিক সমিতির 

অধিবেশনের সঙ্গে প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকগণ সাহিতাসম্মিলনের 

ব্যবন্ করেন। কিন্তু কোন কারণে এ ব্যবস্থাও পরিত্যন্ত হয়! 

অতঃপর ১৩১২ বঙ্গাব্খের চৈত্র মাসে বরিশালের শ্লকবি শ্রীদেবকুমার 

রাঁয় চৌধুরী মহাশয় স্বীয় জন্মভূমিতে সাহিত্যসন্মিলনের সমস্ত 

আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক সম্মিলনের সহিত 

এই সাহিতাসম্মিলনের ব্যবস্থাও পণ্ড হয়। অতঃপর ১৩১৩ সালে 

শ্বনামধন্ত সাহিত্যবন্ধু মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাদুর 

সম্মিলনের ভার নিজ হন্তে লইয়। তাহার অনুষ্ঠান করেন কিন্তু 



€ ৩৮) 
অকশ্মাৎ সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজ কুমার মহিমচক্্র নন্দী 

পরলোকগত হওয়ায় সে বৎসরের চেষ্টাও বিফল হয়। পর বৎসর 

অর্থাৎ ১৩১৪ বঙ্গাব্ধের ১৭ই ও ১৮ই কাত্তিক তারিখে কাশিম- 

বাজারের শোকসন্তপ্ত রাজপুরীতেই বীর সাহিত্যসন্মিলনের প্রথম 

অধিবেশন বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। 

প্রথম অধিবেশন--১৭ ও ১৮ই কাণ্তিক, ১৩১৪, কাশিমপাঁজার। সভাপতি 

স্তর ডাক্তার ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভার্থন।সমিতির সভাপতি 

শ্রীমন্মহারাজ শ্তর মণীন্দরচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই। সম্পার্দক 

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যার বি এল। 

দ্বিতীয় অধিবেশন--১৮৯ ও ১৯শে মাঘ, ১৩১৫, রাঞসাহী । সভাপতি 

ডাক্তার শ্রীপ্রকুল্লচন্ত্র রায় ডি এস্ সি, পি এচ ভি, সি আই ই। 

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় এম্-এ। 

সম্পাদক শ্রীশশধর রায় এমএ । 
তৃতীয় অধিবেশন-__-১লা, ২রা, ওরা ফাল্তুন, ১৩১৬, ভাগলপুর । সভাপতি 

শ্রীসারদাচরণ মিত্র এমএ, নি-এল্। অভ্যর্থনা মভাপতি শ্রীচন্ত্রশেখর 

সরকার এমএ বি-এল্। সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র বস্থ এমএ, বি-এল্। 
চতুর্থ অধিবেশন-_-১লা, ২রা, ৩রা। বৈশাখ, ১৩১৮, ময়মনসিংহ । সভাপতি 

ডাঃ শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্থ এমএ, ভি এস্ সি, সি এস্ আই, সি আই ই। 

অভ্যর্থন৷ সভাপতি স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাছুর বি-এ ) 

সম্পাদক শ্রীকেদাপনাথ মজুমদার | ] 
€ম অধিবেশন-__১৯শে, ৯*শে, ২১শে ফাল্তুন, ৯৩.৮ চুঁচুড়া। সভাপতি 

মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রন্্র নন্দী বাহাদুর (এখন )কে সি আহ হ। 

অভ্যর্থন!। সভাপতি শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার বি-এল্। সম্পাদক রায় 

শ্রীমহেন্্রচন্ত্র মিত্র বাহাছর বি-এল্। 
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চুঁচুড়ার সম্মিলনে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পৃথক পঠিত ও 

আলোচিত হয়। এইরূপে পরবৎসর বিজ্ঞান-শাখার পৃথক অধিবেশনের 

স্ত্রপাত ভয়। পু 

ষষ্ঠ অধিবেশন--৯ই ও ১০ই চৈত্র, ১৩১৯, চট্টগ্রাম । 

সাধারণ সভাপতি-_শ্রীঅক্ষয়চন্ত্র সবকার বি-এল্্। 

বিজ্ঞান-শাখ! সভাপতি-__ডাঃ শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। 

অভ্যর্থনা সভাপতি--প্রফুল্লকুমার রায় । 

সম্পাদক-_ শ্রীহরিশ্চন্ত্র দত্ত। 

সপ্তম অধিবেশন-_২৭২৮।২৯ শে চৈত্র ১৩২০, কলিকাতা । 

সাধারণ সভাপতি-_ শ্রীদ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

সাহিত্য-শাখ। সভাপতি --কবিসম্াট শ্রীধাদবেশ্বর তর্করত্ব। 

উতিহাস শাখা » শ্রীমক্ষয়কুমাঁব মৈত্রেয় বি-এল্। 

দর্শনশাখা রর ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় এমএ, ডি এন্ সি 

বিজ্ঞানশাথা » শ্রীরামেন্দ্রনুন্দব ত্রিবেদী এম্এ। 
অভ্যর্থন1 » রঃ মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমএ, 

সি, আই, ই। 

ডাঃ শ্রীদেব্প্রসাদ সর্বাধিকারী এমএ, এল্, এল্, 
চারার ডি-সি-আই ই। 

রায় শ্রীরাজেন্দ্রচন্ত্র শাস্ত্রী বাহাছুর এমএ । 
রায় শ্রীধতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এমএ, বি-এল্। 

অষ্টম অধিবেশন-__২০।২১।২২ শে চৈত্র, ১৩২১, বর্ধমান । 

সাধারণ সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায়শ্রীহরগসাদ শাস্ত্রী এমএ,সি আই ই 

সাহিত্যশাথা » এ 
ইতিহালশাখা » শ্রীষছুনাথ সরকার এমএ 
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দর্শনশাখা সভাপতি শ্রীহীবেন্্রনাথ দত্ত বেদা্তরদ্ব এম্-এ, বি-এল্। 

বিজ্ঞানশাখ। ১» রায় শ্রীধোগেশচন্ত্র রায়বাহাছর বগ্তানিধি এমএ | 

মভারাঁজাধিরাজ স্তর শ্রীবিজয়চন্দ মহাতাব, কে দি' 

আই ই, কে সি আই এম্, আই ও এম্। 

শ্রীদেবেক্রনাথ মিত্র । 

সাক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার । 
নবম অধিবেশন-_-৮1৯ই বৈশাখ, ১৩২৩, ফশোহর। 

সাধারণ সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্ভাভূষণ এম্-এ, 

পি এচ ডি। 

সাভিত্যশাথা » ঁ 

উতিহাসশাখা ,  প্রাচ্যবিদ্ধা মহার্ণব শ্রীনগেন্্রনাথ বঙ্গ সিদ্ধান্তবারিধি 

দর্শনশাখা , মহামহোপাধ্যায় শ্ীপ্রমথনাথ তর্কভৃষণ। 

বিজ্ঞানশাখ! , শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি এস্ সি। 

রার শ্রীধদুনাথ মজুমদার বাহাদ্বর বেদাস্তবাঁচ্পতি, 

এম্-এ, বিএল্। 

দশম অধিবেশন-_৯।১০।১১ই পৌষ, ১৩২৩, বাকীপুর। র 

সাধারণ সভাপতি-__মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার স্তর শ্রীআশুতোষ 

মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শান্তর বাচম্পতি, এম্ এ ভি এদ্ সি। 

সাহিত্য-শাখা-_প্ত্রীচিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ, বার্-এট-ল। , 

দর্শন শাখা-__রায় প্রীযতীব্্রনাথ চৌধুরী শ্রীকঞ্ঠ, এম্ এ, বি এল্। 

বিজ্ঞান শাখা-_শ্রীশশধর রায় এম্ এ, বি এল্।, 

অভ্যর্থনা-_মাননীয় রায় শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এম্এ,বিএল্। 

সন্মিলনের আর ব্যয় যে সকল স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে নিষ্কে তাহা! 

'ভার্থনা। + 

অভার্থনা « 

উদ্দ ত হইল। 
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তাপলপুর_-আয় ১৭২৮॥৯, ব্যয় ১৭২৮২ | 

( এই সন্মিলনের কাঁধ্য বিবরণ মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্্রনাথ 
নন্দী বাহাদুরের অর্থান্ুকুল্যে মুদ্রিত । ) 

ময়মনসিংভ---আয় ৫৫২৯৪১৫, ব্যয় ৪৯২১7৮৫ । 

চট্টগ্রাম-_-আয় ২২১৮%/১০, ব্যয় ১৭৪৫৪১০ | 

বর্ধমান-__-আয় ৩২০৭২ (মহাঁরাজাধিরাজ বাহাদুর প্রদত্ত অর্থব্য তীত ) 

ব্যয় ১৯১৭1/৫ | 

(আয়ের মধ্যে ৩০৭৭২ সাধারণ চাদ! হইতে সংগৃহীত এবং ২০*২ 
কার্যালয়ের আশ্রম খরচ বাবদে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত । 

উদ্বত্ত অর্থে সম্পূর্ণ কাধ্য বিবরণের মুদ্রণ ব্যয় সঞ্কুলন না হওয়ায় 

মহারাজাধিরাজ বাহাছুর পুনরায় ২৫০২ প্রদান করেন। প্রতিনিধি- 

গণের আহার, যাতায়াতের জন্ত অশ্ববান, মণ্ডপ, গৃহসজ্জা, আলোক, 

আসন ও আমোদ প্রমোদের সমন্ত ব্যয়ভার মহারাজাধিরাঁজ বাহাদুর 

বহন করিয়াছেন। ) 

সম্মিলনের কার্য বিবরণ_-সকল সম্মিলনের কাধ্য বিবরণ মুদ্রিত ও 

বিতরিত হইয়াছে । তন্মধ্যে কাশিমবাজার, রাজসাহী, ভাগলপুর ও 
বদ্ধমানের কার্য বিবরণের সহিত প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। 
বর্ধমানের সম্পূর্ণ কার্ধ্য বিবরণের ২২ মূল্য ধার্য্য হইয়াছে । 

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

কার্য্যালয়--রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় । 

স্থায়ী সম্পাদক-_শ্রীন্তরেন্্রচক্ত্র রায় চৌধুরী । 



€ ৩১২ ) 

প্রথম অধিবেশন-_রঙ্গপুরঃ ১৩ই আষাঢ়, ১৩১৫। 

সভাপতি- শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈজেয় বি এল । 

অভ্যর্থনা সভাপতি-_শ্রীন্ুরেন্দ্রন্দ্র রাঁয় চৌধুরী । | 

দ্বিতীয় অধিবেশন--বগুড়া, ১৮।১৯শে মাঘ, ১৩১, । 

সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীাদববেশ্বর তর্করদ্ব । 

অভ্যর্থনা সভাপতি-_শ্রীবেণীমাধব চাকী বি এল । 

সম্পাদক-_ শ্রীস্ররেশচন্দ্র দাশগুপ্ত । 

তৃতীয় অধিবেশন-__-গৌরাপুর, ৯ই মাঘ, ১৩১৬। 
সভাপতি-_শ্রীপক্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্াবিনোদ, এম এ। 

অভ্যর্থন সভাপতি-_রাজ। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্ বড়ুয়া বাহাদুর । 

সম্পাদক-_শ্রীদ্দিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম এ, বি এল । 

চতুর্থ অধিবেশন-_মালদভ, ২৫শে পৌষ, ১৩১৭। 
সভাপতি-_শ্রীষদুনাথ সরকার এম এ । 

অভ্যর্থনা সভাপতি-_শ্রীরুষ্ণচলাল চৌধুরী জমীদার । 

সম্পাদক-__স্বীয় বাধেশচন্দ্র শেঠ। 

পঞ্চম অধিবেশন--কামাখ্যা, ২৩শে চৈত্র, ১৩১৮ । 

সভাপতি--শ্রীশশধর রায় এম এ, বি এল । 

অভ্যর্থনা! সভাপতি--শ্রীকালীচরণ সেন বি এল । 

সম্পাদক-_ল্রীজীবেশ্বব পাণ্ডা ও শ্রীউত্তমচন্র বড়য়া। 

ষষ্ঠ অধিবেশন-_দিনাজপুর, ৩০শে জ্যেষ্ঠ, ১০২*। 

সভাপতি--সাননীয় বিচারপতি শ্রীআশুতোষ চৌধুরী এম এ, ৰি এল। 
অভ্যর্থনা সভাপতি--মাননীয় মহারাজ শ্রীগরিজানাথ রায় বাহাছুর । 

সম্পাদক-_শ্ীষোগীন্দ্রচন্্র চক্রবর্তী এম এ, বিএল। 
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সপ্তম অধিবেশন _-পাবনা, ১০।১১ই ফাল্তুন। ১৩২০ । 

সভাপতি-_মাননীয় মহারাজ হ্রীজগদিন্্রনাথ রায় বাহাছুর | 
অভ্যর্থন! সভাপতি _মাঁননীয় বিচারপতি শ্রীআশুতোষ চৌধুরী এমএ, 

বিএল। 

সম্পাদক-_শ্রীসীতানাথ অধিকারী এম এ, বি এল। 

অষ্টম অধিবেশন-__রাজসাহী, ১৬১৭।১৮ই ফাল্তুন, ১৩২১। 

সভাপতি-শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, বার-এট-ল। 

অভ্যর্থনা সভাপতি-_মাননীয় মহারাজ শ্রীজগদিজ্্রনাথ রায় বাহাছুব । 
সম্পাদক-_শ্রীকেদারেশ্বর আচাধ্য | 

নবম অধিবেশন--রঙ্গপুর, ১৮1১৯1৯০শৈ চৈত্র, ১৩২২ । 

প্রথম দিনের সভাপতি --শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম এ। 

দিতীয় ও তৃতীয় দিনের সভাপতি-_মাননীয় বিচারপতি স্তর ডাক্তার 

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম এ, শাস্ত্র বাচম্পতি, সরম্বতী ৷ 

অভ্যর্থনা সভাপতি-_মাননীয় বিছ্যামুকুট রাজ শ্রীমহেন্রররঞন রায় 

চৌধুরী । 
সম্পাদক-_ীস্রেন্দ্রচন্্র রায় চৌধুরী । 



গসল্লিশ্পিষ্ট 

১ম ভাগ ৩য় অধ্যায় 
* বাহার নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের নাছে তার! চিহ্ক প্রদত্ত হইল। 

*কালীগ্রাসন্ন সিংহ (১৮৪১---১৮৭০), কলিকাতা । মহাভারতের বঙ্গানুবাদ । 

*টকলাসচন্দ্র সিংহ ( ১২৫৮--১৩২১), কালীকচ্ছ, ত্রিপুরা । ত্রিপুর 

ইতিবৃত্ত, জোয়ানের জীবনচরিত, শ্রীদারুত্রঙ্গ, সেনরাজগণ, মোহমুদগর, 

সাধকসঙগীত ২ ভাগ, রাজমাল! ব1 ত্রিপুরার ইতিহাস । 

রাজেন্দ্রচন্্র গলোপাধ্যায়--দেবীপুর, বদ্ধমান । ছিন্নলতা, ভারতভ্রমণ ও 

তার্থদর্শন। 

*রামকুমার নন্দী €(১২৪০--১৩১০১, বেহরা, শ্রীহট্র। 'প্রকাশিত-_ 

বারাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্য, গণিততত্ব, উষ্োদ্বাহ ২ ভাগ, পরমার্থ সঙ্গীত 

৩ ভাগ। অপ্রকাশিত-_কলঙ্কভঞ্জন পাঁচালী, লক্ষমীসরম্বতীর ছন্ 

পাচালী। যাত্রা__নিমাইসন্যাস, সীতার বনবাস, উমার আগমন, 

কংশবধ, বিজয়বসন্ত, পদাঙ্কণত, রাসলীলা, ভগবতীর জন্মবিবাহ, 

মার্কগেয় চণ্ডী । মালিনীর উপাখ্যান, দোলযাা, ঝুলনযাত্রা, নৰ- 

পত্রিকা, প্রবন্ধমালা, জীবনমুক্তি, ১৩০৫ সালের বাঙ্গলার বোধন । 

হবচন্দ্র চৌধুরী (১২৫৩-_-১৩০৫), সেরপুর, ময়মনসিংহ । শ্রীবৎসোপাখ্যান, 

বংশানুচরিত, সেরপুর বিবরণ। চারুবার্তী প্রবর্তক | 

| ১ম ভাগ ৪র্থ অধ্যায় 
ক্রঅচ্যতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি-_মীনাবাজার, শ্রীহট্ট। শ্রীমৎ হরিদাস 

ঠাকুরের জীবনচরিত। | 

জ্মমরচন্দ্র দত্ত-_-€ উপ ) অন্ধপা ১০, হরিবল্লভের ন্েহ ১1০, লহরী ৪০, 

নিরাল! ॥*, আকার ইঙ্গিত ১২। 
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*শ্রীআশুতোষ ঘোঘ বিএ--জেঠামহাশয় ॥০। 
শ্রাঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্এ রাক়সাঁছেব --১1৩, প্রেমটাদ বড়াল স্রীট, কলি- 

কাতা। ইংলগ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২, মহা পুরুষচরিত 1৮০ | 

*শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ( কপিঞ্জল )_-চুণকালী ॥০। 
শ্ীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী__নানক ( কবিত! )॥০। 
শ্রাক্ষেত্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়--২৯, বেণিয়াপুকুর বোড, ইটালি, কলিকাতা 

যুগধম্ম | 

*শ্রীগিরিশচন্দ্র বস্তু এমএ, ১২৩, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাত। 

জনবুল্ বা ইংরাজচরিত। 

*ভ্ীজলধর সেন-_-২০১, কর্ণওয়ালিস প্রা, কলিকাতা । ব্ড়বাড়ী ॥০। 
শ্লীজিতেন্রলাল রায়-__কর্ম্মকল ১১ । 

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়__মাধুরী (উপ )১৯। 

গজ্রীনকুলেশ্বর বিগ্বাভূষণ-_ভাষাবোধ ব্যাকরণ ৮০, সন্ন্যাস । 
শ্রীনগেন্্রনাথ ঠাকুর-_মাতৃমন্দির (উপ ) ১২। 

শ্রীনারাক্পণচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য বিস্যাভুষণ---কুলপুরোহিত (গল্প )১1*। 

শ্রীনসিংছদাস মুখোপাধ্যায়-_পুলিনকুঞ্জ । ব্রজবিলাস গীতামূত । 

শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়__দেবীপুর, বর্ধমান। পঞ্চপল্লভ (গল্প )। 

*বায়সাভেব শ্রীবিহারিলাল সরকার-_বঙ্গে বর্গী ॥৮০, ভরতপুর যুদ্ধ 1০, 

মভারাণী স্বর্ণময়ী ॥৮%০ | 

শ্রীমতিলাল দত্ত--থগুপাখনা, রাঁচি। বঙ্গানন্দ ৩২ । 
*ঞ্ীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়---পাপড়ি (গল্প ) ১২। 

শ্ীমণিলাল বন্দোপাধ্যায়-_বারাণসী ( নাটক ) ১২। 

*রায় বাহাছর শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়--নেপালি ছত্রি ১২ 

শ্রীবশোদানন্দন তালুকদার-_ইন্দুমতী ১২, ১1০1 
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কুমার শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুবী, জমিদার, রামগোপালপুর, ময়মন- 
উিপস্সি 

সিংহ । ময়মনসিংহে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড । 

শ্রীসতীশচন্ত্র রায়, রাণীসায়র, বর্ঘমান। বাসনাঞ্জলি কবিতা ) ১২। 

*শ্রীসত্যেন্্কুমার বন্থু বিএ ৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ॥। সচির 

ভারত ভ্রমণ ৩ ভাগ ১] 1 

শ্লীসন্তোষকুমার দে--ওপারের কথ। ১॥০ | 

শ্ীস্বরেন্ত্রনাথ রাক্স এম্ এ, বি এল্, বর্ধমান । উপন্তাস__জীবনআোত ব1 
'আশালতা ১৪০, সরযূ 8০, যমুন! ॥* | 

*শ্রীন্ুরেন্ত্রনাথ রায়_-বঙ্গবিজয় বা ভিষক্ ছুহিতা৷ ১২, সাবিত্রী সত্যবান 

১॥০, কুললঙ্্মী ১২, শৈবা! ১২৬ তাজমহল ১।*, নারীলিপি ১২, উত্ত 

পশ্চিম ভ্রমণ ১২৬ শন্মিষ্ঠা ১২। 

*ম্ভামহোপাধ্যায় শ্রীহর প্রসাদ শান্জরী এম এ--ভারত মহিল11%*, ভারত- 

বর্ষের ইতিহাস ১২ | 

গরায় সাহেব শ্রাহারাণচন্ত্র রক্ষিত-_জড়ভরত (নাটক ) ১২। 

*হন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় € ১৮৮৪।২১শে আগষ্ট--১৯১৫।৭ই মে। 

দেওয়ান বদ্ধমান শ্রীসতীশচন্দ্র রায়-_-বাসনাঞ্জলি ০১২) সখ ধন্ম। 

*ধীরেন্দ্রনাথ পাল € ১৮৬৩।৪ঠ জুন-১৯১১1৮ ফেব্রুয়ারী |) 

শ্রীরমণীরঞ্জন (বগ্ভাবিনোদ ৫.1২.১.১-, ১, বুদ্ধিষ্টটেম্পল লেন (কলিকাত1), 

সভা ও গাথা, জ্ঞানাঞজজন, স্তবক ও কোরক”, “গুচ্ছ | 

*কীসত্য গুন রায়, অধ্যাপক, মুক্গের : তারানগর, পাবন। ),-- অবগুন্িত। 

(১৩১৬), চক্ষুদান (১৩১৭) বর্ণাশ্রম ধর্ম ও বৈশ্তজাতি (১৩১৮), 

রাজ! দেবীদাস, নেহের খণ, বেণা রায়। 

*শ্রীহরেন্্রনাথ ঘোষ-_জীবন লহরী ৪০ ॥ : 



( ৩১৭ ) 

আীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি-এল মুন্সেফ, দ্িনাপপুর-_ওমরগাতি ॥৯, 
ভারতে ইংরাজ রাজত্ব । 

হী উমেশচন্দ্র মৈত্র--আতহিকিল!, বাজসাহী। রাক্ষসরভস্ত 1৮*, আত্ম- 

বোধ ১২। 

*₹.প্রদাস মুখোপাধ্যায় জন্ম ১২৫৪ মুত্যু ১৩৯১ । 

ভ্রম সংশোধন 

২৮৫ পৃষ্ঠা-_ভারতী ২৫০০ স্থলে ২৫০ ছাঁপা হইয়াছে । 
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দশম নঙ্গীর সাভিন্য-সন্দিলন ও সমসামঘিক ভারত 

মান্তব্ব শ্ীদুক্ত রাঁর পুণেন্দুনারায়ণ সিংহ নাহাছুব 
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[ ২ ] 

ভ্ভাল্ক্ত্ভী 
সচিত্র মাসিক পাত্রিক। 

আ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ভারতী এ বৎসর ৩৭ বৎসরে পডিয়াছে 

বাধিক মুল্য ৩1৭০ 
কার্যালয়--২২ স্বকীয়! প্রীট, কলিকাত। 

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নুতন গণ্পের বই 

পাপুড়ি ১৯ 

ইহাতে আটটা স্থন্দ্র গল্প আছে, 
ভাঁল বাঁধাই ও কাগজ 

শ্রীযুক্ত কালাচাদ দালাল-প্রণীত 

সচিত্র 

ব্রহ্ম প্রবাসীর পত্র 
উৎকু& ভ্রমণ-কাছিনী ॥* আন 

প্রাপ্ডিস্থান--ইগ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, 
কর্ণওয়ালিস্ স্রীট, কলিকাতি। । 



[ ৩]. 
জ্ীযুক্ত অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত 

ইংরাজের কথ। 
প্রথম খণ্ড-_১॥০ (সচিত্র) 

একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্যের সমাবেশ 

অথচ 
০০০০৩ 

গল্পের ন্যায় মুখঞ্ডিয় 

(বিষয়-সুচী )-_ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, ভারতে 
ইংরাজের ৮ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী, ইংরাদের দৌত্য ১, বঙ্গবিহার- 
উড়িষ্যায ইংরাজের আগমন, ডাক্জার বৌটন, জবচার্ণক, ইংরাজের 
দৌত্য ২, ইংরাজের দৌত্য ৬, ডাক্তার হবামিপ্টন, ফোর্ট উইলিয়ম, পিতা 
পুত্র, কোম্পানীর দেওয়ানী । 

€ চিত্র-স্ুচী )-__রাজরাজেশ্বর ও রাজরাজেশ্বরী (বু বর্ণের চি), 
জামোরিনের দরবারে ভাক্কোভিগাম।, বাদসাহের অন্তঃপুর, চার্ণকের সমাধি- 
স্থল, সতীর সহুমরণ, নৃতন কোম্পানীর তখমা, পুরাতন কোম্পানীর 
ভথম1, ফেরোকসায়ার, ফেরোকসায়ার-পত্বী, হলওয়েল, স্পীকের সমাধি- 
স্কল, কোম্পানীর দেওয়ানী । 

ছুষ্াপ্য চিন্রগুলি ঝহবাষে সংগৃহীত হুইক্সীছে । 

এমন সুন্দর ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ছুলভ। 
প্রত্যেক ইংরাঁজ-প্রজার 

ইইভ্হা »পা্ ক্ষল্ক্রা কুতুব £ 
একমাত্র প্রাপ্িস্থান “সমসাময়িক ভারত” কাধ্যালয়, 

| মোরাদপুজ €(বাকিপুর )। 



[৪ 7. 
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের: 

অর্থশাস্ত 
মূল্য- ১০ আনা 

(পণ্ডিত যুক্ত রাজেন্্রনাথ বিদ্াভূষণ মহাশগস পি'খত ভূমিকাসহ |) 
£290077,775278080 0 128২0, ০৬ ২)0এতন 94915 81.4..১ 10০9, 

*ড০পয 011-27060,৮--105 15002019 0 0০0৮১ 07, 

পভারত-ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে এই গ্রন্থথানি যে অত্যাবশ্তাক 

তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বাঙ্জালী পাঠকগণের নিকট হইতে আপন 

সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞত। লাভ করিবেন, ইহাই একান্ত মনে আশ! করি 1” 

জ্ীযুস্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

“আপনার অন্গবাদের ভাষা অতি সরল ও সরস এবং তাহার টীকা- 

টিপ্পনি আপনার পাগ্ডিতোর প্রচুর পরিচয় দিতেছে । অর্থশাস্ত্রের ব্ঙগানু- 

বাদ প্রকাশ করিয়া! আপনি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে ন।” 

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
*“কৌটিল্যের অর্থশান্তর ভারতের অতীত যুগের অত্যুজ্ফল গৌরবম্পর্থা 

নিদর্শন । * একথানি উপযুক্ত. বঙ্গানুবাদ দেখিবার জন্ত উদ্দ্গ্রীব 
হইয়্াছিলাম। আপনি সেই অভাব দুর করিয়! আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞ- 
ভার ভাজন হইকাছেন । আপনার অন্বান্দের মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট রহির়া 
গিক্লাছে, কিন্ত এরূপ ন্ুপ্রাচীন অভিনব গ্রন্থের অন্কবাদ করা কত কঠিন, 
তাহ! বেশ বুঝিতেছ্ি । আপনি এই খ্স্ুবার্দে কুৃতকার্ধয হইয়া বে তি 
সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! অতিশয গ্রাশংসনীয় । 

উ্রীযুক্ত নগ্রেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব |. 



| ৫ ). 
41) 80৫5069 2০7 10818 01 18608518 1709796575 100586 

9591 70103817) £%661001 6০ 009 া1)0 1088 69106] 81010 7091108 

0০ 07808 609 ০০৪৮ 90716, 0 75১ 08960] 0700 ফা20)8 
৮1027 5887 79801) 00. 902201):91787051010,  ] 00] 1১0৪ 6199৮ 

6196 01989176 68225156220 25 ৮ 5 051098500 20809 0৮10975 
9০ 10110 ত 10101) 5118 901200, ০00৮ 0090097-6970905 2700 1১911, 

92 163 1)9728001058 4959101900922% 510 81] 179০৮1070,৮ 

479 [২৬08 000 ঢল ঘচনে হা) 11,48.১ 1১৮০9, 

“হু 1] 90000১69015 10100 & 551 08910] 200 1289 5088- 

%100 0 1$820£811 15928570069 

411/)077/0807009570 1) ৯4৭1৪ 02৬7084 ভাস & ৪08, 

17072806 0 695 ঠা চিজ হ10015 17705 025 

109,056 ৪ 90110 8001100 0১ 138108%]17 11691750515 800 1186 1088 

/811112817161, 091089 1018060 0179 19907:511 620170£ 0010110 00092 

৪ 05910 49190 ০৫ 25010005800 112536 6%/০ ৬/০75 111 22280155 

8219 1791780 11721270112] 112 6125 11৩101 01 156185517 8810575 08815, 

[29161506 [7৩ (125 135116511 :-177 52,002,0051 1055 ৫012৩ 

ও 001810185 997:৮ 8০5 105 701958776 1051076 1559 22/0881-2 816785106 2 

88008872886 10220918161 015 091 1196 52176, 

190022010091090 0৭ 0109 1)85069:5 ০01 1368706:91 2100 

21087 ওত 0200888 248180 05 056 

08109660005, 
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মেসার্স দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী 
প্রকাশক, পুস্তকবিক্রেতা ও 'ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী 

৫৪81৩ কলেজ ্ীউ, কলিকাত। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঘোগীন্দ্রনাথ সমান্দারের 

বিরাট গ্রস্থাবলী 

«সমসাময়িক ভারত? 
আমাদের প্রেসেই মুদ্রিত হইতেছে 

তাহার 

“ইৎরাজের কথ” 

নামক স্ুলিখিত স্থচিন্ত্িত সর্ধবজন-আঁদৃত পুস্তক 

এই স্থানেই ছাপা। হইয়াছে । 
এখানে সকল প্রকার বাংলা, ইংরাজী স্কুলকলেজ 

পাঠ্যপুস্তক, নভেল, নাটক স্কল সময়েই 

পায়! যায় । 



[ ৭ ৭) 

৬৮যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 
বি), এম্, আহ, এ, এস--প্রদীত 

(১) মণিমাল। (নাটক ॥৮৯ আন! )---48.320165, 25 98855 

2১962:18% বলিয়াছেন £-- 

“1718১011083 10960 0190060 চদ161) 09808 800 006 ০0109- 

12008298960. 6০ 1706 2870 00) 17 8 08005610 দ5য, 200৩ 
19205585£5 8৪ 010836৩, 8100 ৪ 067 6019 60 007. 09209610 1189758- 

07৮ 10958 10990 £15927, 7০ 591) 608 692 81) 800099989 

90০0.১ ৪০০,৯ 

56২) শিখের কথা (নাটক দ* আনা )--28978%159 

বলিয়াছেন ২ 

প[1)5 80600 1088 ৮০৮ £581596108115 9091060 095 2০ 

91089180067 01 (005 00209 ০৫ ০ 9208 00 1088 £0081)62 ৩০ 
[01911090202 01998 12080102] 1)07 01967 10019180801 & 101105790. 

17০ 1969] 080 010970 2.3 2)0600305 £9869. 800 00089: 01090 

60০9 01 ৪972 ০০৬৪ 0৮0 [)601919, ৪০০১৮ 

নূতন নাটক্ 

(৩) আভিিস্পাঞ্প ১২ 
প্রবীণ নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অস্কতলাল বন কর্তৃক স্ৃপ্রশংসিত 

“সমসাময়িক ভারত” কার্মাংলয় । 

দোরাদপুর, € বাঁকিপুর ১৪ 



[৮ ] 

আগত স্বর্ণকৃষারী রেবী প্রপীত 

মুল ১৬ 

নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 
নবকাছিনী এবং কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথ]। এই ছইখানি পুস্তক 

নুতন সংস্করণে নৃতন গল্পে এবং নূতন কথায় অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে । 

ভারতীর গ্রাহকদিগকে অর্দমূল্যে উপহার । 
কৌতুকনাটা ও বিবিধ কথা ১০, স্মেহলত! ২২, ছিন্নসুকুল ১1০, দেব- 

কৌতুক (কাথ্যনাটা) ১৯, মিবাররাজ ॥*, কনে বদল ১।*, মশলতী ও গল্প- 
গুচ্ছ ৪০, পাঁকচক্র 5, রাজ কন্ত। (সচিত্র) ॥* নবকাহিনী ও অন্তান্ঠ গল্প ১. 

» এরই ১৯০ দশ টাক! বার আনার পুস্তক একত্রে লইলে ৫1৮* আনায় 

পঁছিবেন, ভাকমাশুল লাঁগিবে ন11 
"717 77481 03111) 

00911521091] 5100. 10010011)% 11109615650 280 70880168- 
201 19290021299 2১৪, 2, 

জ্ীমতী ন্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রস্থাবলী 
কুড়ি ট্যক! হই, অযঞ্সা্র পুস্তক 

গাহকগণ 

দশ টাকায় পাইবেন । 

ডাকমাশুল লাগিবে। 

দীপনির্ধাণ, ১৯, ছিরমুকুল (নূতন সং) ১।৯, ফুলের মালা ১/*, ন্েহ 
লতা 'ছৈই খণ্ড) ২৬ হুগলির ইমাযবাড়ী ১০, কাহাকে ১1০, বিদ্রোহ ১* 
নবকাহিনী ও অন্ভানত গলপ 5. মালতী ও গ্রগুচ্ছ ৪*, মিবাররাজ ॥*, কনে 



[ ৯ 4 
বদল ১, কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা 9%*, গাঁথা 1৮০, দেবকৌতুক 
১৯, কবিতা ও গান ২২, পাকচক্র ৮&*, র্লাজকন্ঠ! (চির) ॥০, কীর্ডি- 

কলাপ ( সচিন্র ) ॥*। 
"লমুদর গ্রন্থের €মাট মুল্য ২৯৮৯) একসঙ্গে লইলে ১৯।* মুল্যে 

দেওয়া হইবে। 
ইছণার মধ্যে ১।৪ খানি পুস্তক বাধান আছে প্রত্যেক খানির মূল্য ।%» 

করিয়। অধিক। 
1770 বা] ঘ7517171) ৯00 

127000650 2100. 17010181090 10 10091200. 12500611600 10100106 

দ্য) ৪ [১০:67:820 01 6৩ 81961079975 ৯৭ 00119102909, 

17105 2, 9. 

16 0০10 0১6 ০০01 08020 60£981067 101109 13, ৪, 

প্রাপ্ডিস্থান__৩ স্তাঁনিপার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাত] ৷ 

কবিরাজ শ্রীরাখালচক্দ্র সেন এল্, এস্, এস্ 
২১৬ কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রী, কলিকাত। । 

কুম্তলকৌমুদী 
ভনবেত্রা- আ্ুভ্ি 

এই স্ছানে মুত্র, থুথু ইত্যাদি পরীক্ষার সর্বপ্রকার 
হৃবজ্দোত্য রহিয়াছে । 
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»রামগতি ন্যায়রত্ব প্রণীত 

১. 

শ্রীযুক্ত গিরীক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল 

কর্তৃক সম্পাদিত 

াতলাভ্লাভ্ভাজ্ল। 
ও 

বাঙ্জালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব 
বঙ্গভীষায় ইহাই এই বিষয়ক প্রথম পুস্তক 

মুল্য ৩1০ 

প্রাপ্ডিস্থান--সংস্কত প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা ॥ 

শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
উপহারের ও উপভোগের উপাদেয় কাব্য 

১। মন্দিরা” ২। সপ্তত্যর ১. 
৩। খঞ্জনী 1 ৪। পঞ্চপা ত্র ১. 

গুরুদাস বাবুর দোকান, কলিকাতা । 
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কলেভ পান্ল মাক। 

পানে খাইবার সুগন্ধি 

ইহার কয়েক ফোট!1 খয়েরের সহিত গুলিয়। পানে ব্যবহার কম্িলে 

পান খাইতে অতি স্তশ্বাছু হয় এবং মুখের ছর্গন্ধাদি নাশ করে। পান; 

সাজিবার সময় খড়কে দিয়া পানে লাগাইস্জা দিলেও চালে । 

পরীক্ষণ প্রার্থনীয় । 

সব্বত্র এজেন্ট আবশ্তক। 

মূল্য-_প্রতি শিশি ৮%* (বার আনা) মাত্র । 

একমাত্র প্রস্ততকারক-_ 

পি মুখার্জি এণ্ড কোৎ”. 
পারফিউ্ন-মার্চেষ্টস্, 

৫৬ নিউগীপুকুর লেন,. 

কলিকাত।। 



[ ২৯২ .] 

শ্রীতি-উপহার 
শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন হবাসগুপ্ত এমৃ,এ প্রশ্ন 

১। সর্বজন-প্রশংসিত উপন্যাস কোহিনূর 
বড় প্রণয় ৫** পুউ।, ঝকৃঝকে বাধাই, মুলা--১৪* 3 

২। দশটা মনোরম সচিত্র উপন্যাঁস-সমষ্টি 
ল্হুর ম৷ জননীদের হাতে দিতে 

৪ বন্ধপত্বীকে উপহার দিতে 

*লহর* প্রকৃতই অমুপ্য রত্বলহর, সৃল্য---১২ 5 

বালক-বালিকার শিক্ষার অফুরস্ত ভাণ্ডার 
ব্ামায়ণের কথা জ্ন্দর বাধাই, সুন্দর সুন্দর ছবি। 

প্রাণ কথা! প্রায় ২০ পৃষ্ঠা__ প্রত্যেকের সুল্য--1%০ 3 

৩। গল্পচ্ছলে বীর রাজপুতজাতির অপূর্ব ইতিহাস 
রাজপুত-কাহিনী ২য় সংস্করণ 

প্রান ৪০৯ পৃষ্ঠা, সুন্দর স্থন্দর ছবি, বকৃঝকে বাধাই, ১; 

শরল চণ্ডী ২য় সংস্করণ ১৫ খান! ছবি 
প্রসর্ন ও রঞ্জন প্রণীত--সুল্য হুন্দর বাধাই, &*। 

শ্বীযুক্ত কালিপ্রসম্ দাসগুণ্ড এম্,এ সম্পার্দিত 

সরস ও স্ারগর্ত সচিত্র মাসিকপত্র 
ৰ € ট ৩য় বর্ষ চলিতেছে । 
অমলঞ্ প্রতি মাসের ১ল তারিখে গ্রকাশিত হম! 

বাধিক মুল্য সডাক ৩. টাকা | 
চারি আনা পাঠাইলে নমুন! সংখ্যা প্রেরিত হয় । 

প্রকাঁশক-_-সাহিত্যপ্রচার সমিতি লিমিটেড 
২৪নং স্াণ্ড রোড, কলিকাতা; সর্ধজ পাওত! হাক 
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জ্ীখগেজ্দনাথ বস্থ প্রধীত . 

প্রভাবতী 
অভিনব কাঁব্যগ্রস্থ__সুল্য দশ আন1। 

প্রতাপাদিত্যের সময়ের ঘটনা অবলম্বনে অল্পশিক্ষিতা বামাগণঞ্ 

ফাহাতে বুঝিতে পারেন, এব্প প্রাঞ্জল পন্চে রচিত । ভিতবাদী বলেন-__ 
প্রভাবতীর চরিত্র অতি স্ন্দর হইয়াছে, আমর এই কাবা পাঠ করিয়া 

আনন্দলাভ করিয়াছি 

48১2831080222১2--7521010000)000022 891£788,071605, 0109 
99010690995 01196: 100১০89 9০০. 960, 1095 8106৫ ৪ 792111797, 
11781750106 0108750092 

গুহ্স্থ-_ এই চরিত্র অস্কিত করিয়াই কবির বাহাছুরী । 

জাহৃচবী__ইহার আত্তস্ত করুণরসের পুর্ণ উৎসে ষে একটা শ্বজাতি- 
প্রীতির মধুর হিল্লোল বহাইয়! গিয়াছেন, তাহ। সকলেরই উপভোগ্য । 

ডউপাসনা--কবিত্বের মধুর নিকণ ও কাব্যকলার নিদর্শন পরি- 
লক্ষিত হয়। ইত্যাদি। 

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার--মুল্া চারি আন!। 
এই পুস্তিকাখানি লিখিয়! গ্রন্থকার একটী রৌপ্যপদ্ক প্রাপ্ত হুটক্লাছেন, 

ম্যালেরিয়া-আক্রাস্ত স্থানবাসীর নিকট ইনার পরিচয় অনাবশ্টুক ॥ 

চারি আনার ছ”পয়সা-আল!। টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিন্া একখানি 

পাইবেন । 

উভয় পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান ৫ 

শুট, পুর, এস, 3089 ভাক্তার কে, এন্, বসু 
10510190107 7০8৮ 1200 00709, দৌলতপুর পোঃ, খুলন1। 
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চট্টগ্রামের একমাত্র মহিলা-ক রি 

স্বর্গীয়! হেমস্তবাল। দতত-প্রণীত স্থপ্রশংসিত কাব্যদ্বয় 
১। মাধবী--এক টাক] । ২। শিশির--চারি আন! । 

এই সমস্ত পুস্তক কলিকাতায় গুরুদান বাবুর পুস্তকালয়ে ও 
চট্টগ্রামে গ্রন্নকারের নিকটে পাওয়। যায় । 

বঙ্গের প্রতিষ্ঠাশালী কৰি 

শ্রীযুক্ত জীবেক্দ্রকুমার দত্ত-প্রণীত 
সর্বজন প্রশংসিত ও সব্বন্র সমান্ৃত গ্রস্থাবলী 

»। ধ্যান লোক--বার আন । ২। তপোব্ন--বার আনা । 

৩। অঞ্জলি--আসাট আনা। ৪ | প্রহলাদ-উপাখান--পাঁচ আন! 
“| ল্নীতি-বিকাশ--আট আন! । ৬। ফঞ্রব-উপাথ্যান--ছই আন । 

যন্ত্স্থ তিনখানি গ্রন্থ 
ভারতবর্ধ, মানপী প্রভৃতির লেখক 

১। শ্রীযুক্ত অপুর্বকৃষ্ণ সুখোপাধাশক্স এম্-এ প্রণীত 

নুতন গল্প-পুস্তক 

গুলজার 

২। মানসী, সাহিত্য প্রভৃতির লেখক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র বস্থ এম্, এ, বি এল মহাশয়ের 

বাণী-কুঞ্জ 
নুলিখিত প্রবন্ধাবলীর সমগ্ডি 

-৩। ভারভবর্ধ, বিনয়! প্রস্ভৃতির কৰি 

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্ন চট্রোপাধ্যাক় মহাশয়ের 
কবিতার বই 

নুপুর (্রস্থ ) 
4 
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কায়স্থ-পত্রিক। 
কায়স্ষ-সভার মুখপত্র 

সভ্যের পক্ষে বাধিক মূল ২২ মাত্র । 

প্রত্যেক কায়স্থের এই পত্রিক! গ্রহণ করা একা স্ত কর্তব্য। 

৪৬ নং গ্রে ্রীট হইতে 

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা-কর্তৃক প্রকাশিত। 

-স্ন 
স্থকবি শ্রীযুক্ত কালিপদ ঘোষ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 

পুস্তকের ভাষ! সুমি ও প্রাঞ্জল। ছত্রে ছত্রে বিরহুতপ্ত হৃদয়ের 
মর্শ্মভেদী উচ্ছস, সককুণ কবিত্বের বিকাশ, গভীর ও পবিত্র আবেগমগস 
ভাবের সমাবেশ । উৎকৃষ্ট কাগজ, কুস্তলীনে ছাপা, মূল্য ॥* আনা মাত্র । 

কয়েকটী অভিমতত-_ 
ঠা 0৬2 চাচাত (5 2-1916) * ৯ 81507 08 08০ 

1015055 575 1080560. 0/ 1603057 [98৮1)08 1১906075620 67902) 
119 08658 2100. 90110112. ৪, 01010. 1)0009 110 0109 70986 ০% 009 
72997, 8100 1999 656 % 1581 1106 9002 1088 105102790. 609 
7০০৮৪ 096১0071098 ০৫ 017৪ 1)99.0, ্গ % 

নায়ক--(১৫-১-১৯১৬) গগ * “সে” ভাল ছিল বলিয়াই “€স” 
আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে। * * সামান্ত ক্রুটী বিচ্যুতি 
খাকিলেও গুণের তুলনায় তাহ! কিছুই নহে । * * 

৬ষ্ঠ সাহিত্য-সশ্মিলনের সভাপাত সাহিত্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র 
সরকার-_ * ভাল হুইয়াছে-_-ভাব! প্রাঞ্জল, ভাব! গভীর * *। 

পণ্ডিত প্রবর প্রফেসর শ্রীঘুক্ত যোগীক্রনাথ সমান্দার বি,এ, এফ, আর, 
ই, এস ইত্যাদি---* * “ভালই লাগিয়াছে--বেশ কবিস্বপূর্ণ।” 

ডি,/এন্ ঘোষ--বাটাকামারি, গুয়াতলী পোঃ, জিল! য্তশাহর । সস 
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কক কক কিক 

বাঁশরী-সম্পাদক, ছোট গল্লের যাছুকর 

আসস্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের 

রক্তগোলাপ 
কি তাহা পরে জানিতে পারিবেন 
৩ গল্পপ্রধান মাসিকপত্র 
বাশরী দ্বিতীয় বর্ষে পড়িল__বাধিক ১৯ 

্ ঠিকানা-_৬।২ কাটাপুকুর লেন, 
বাগবাজার, কলিকাত!। 

৯১৯ ৯৯৯৬৯৯৯৯৯৯১ 

স্ুকবি শ্রীকালিদাস রায়ের 
পর্ণপুট--( হয় সংস্করণ যন্তরস্থ ) মুল্য ৮৬ 

বলরী-€কুন্দ ও কিসলয় একত্রে হস সংস্করণ) মুল্য ॥৯ 
ভাল বাধাই 8৬ 

প্রবাসী, ভারতী, বন্থমতী ইত্যাদি পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রশংসিত 
ব্রজবেণু- (নব প্রকাশিত ) মুল্য 15 

রেশমী বাধা ০ ১৬ 

প্রধান প্রধান পুস্তকাঁলয়ে প্রাপ্ব্য 

)171৬1591 80152.0 
9৪910701195 1910675 0£ 8725 02698» 010 «০ 

[১769৪ 006612028 ৪, ৪109০181165 
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লন্ধপ্রতিষ্ঠ এঁতিহাসিক 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ 

মাশয়ের 

এতিহাসিক গ্রন্থাবলী 
১। বাঙ্গলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) ২॥৯ 

২। ধন্মপাল 7. ৩। পাষাণের কথা ১. 

বঙ্গসাহিতোর চিন্তাশীল ক্কলেখক 

শ্রীদ্বেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল. প্রণীত 
পছ্ধে বগান্বাদ ও বিজরা ব্যাখ্যা সমেত 

ভরীম্বদ্ভগবদশ্গীতা। 
৪ খন প্রকাশিত ভইয়াডে । ৫ম খণ্ড যন্তস্থ। প্রতিথণ্ড ১/০--২৭ 
সাহিত্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন-__ 

“দেবেন বাবু ভগব্দগীতার যে শনুবাদ ও ভাব্য ক্রমিক বাহির 
করিতেছেন, উচ্থাই এ বৎসরের (১৩২০ সাল) উৎকৃষ্ট শ্রস্থ। ভগবদ্গীতার 
লানারূপ সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু এমনভাবে চপ চিরিয়া এক একটি 
কথ! ওজন করিয়া পুর্বে কেহ বাঙ্গালীকে গীতা বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহ। মনে হয় না” 

প্রসিদ্ধ মনম্বী স্তর শ্রীবুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন-_ 
"আপনার গীতা পাঠ করিস জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়াছি ॥ 

“বাখ্যাভূমিকা” ও ব্যাখ্যা আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও চমতকার 
চিন্তাশীলতার প্রচুর প্রমাণ দিতেছে । কঠিন সংস্কৃত গ্রন্থের এবপ সুন্দর 
অনুবাদ অতি হল্লাভ।” 

কলিকাতার লোটাস লাইব্রেরী, বেজল মেভি ক্যাল লাইব্রেরী, 
ডেপ্টস্ লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও 
আমার নিকট প্রাপ্তব্য । প্রন্চাশক স্্রীশৈলেন্দ্রকুমার বন্থ, 

৩০৩ মদনমিত্রের লেন, দ্ীনধাম, কলিকাতা । 
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“স্থকবি*- শ্রীযুক্ত বিছ্ারীলাল গোক্ষামী বি, এ সম্পাদিত 

সচিত্র শীতাবিন্দু ষূলা ১ 

(মুল গীতা ও তাহার পল্ভানুবাছ ) 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা »গতের ধন্দ সাহিন্য্ে এক অপূর্ব্ব বস্তু । অনেকেই 
সংস্কতে লীতাব আবন্তি করিতে ভালবাসেন । ধাহার! সংস্কত জানেন না 

তীাহাক্াও শ্রদ্ধার সহিত ন্বস্ব ভাষায় গীতা গুণানুবাদ পাঠ কগেন। 
গীতা এমন প্লোক অনেক আফ্ছে, ষাভা সর্বদ ০লাকের সুখে মুখে ব্যবহাত 

হইয়। থাকে । যদি ভাষায় প্রচারিত গীতার রচনাটাও সংবত অথচ 
স্মিষ্ট করিতে চষ। করা যার, তবে উহাও সাধারণের নিত্য ব্যবহারে 
আসিতে পারে । বিশেষতঃ শীশাখ!নি অতি অল্প সময়ের যধোই আস্ত 
পড়িয়! উঠিতে পার্সিলে, ডহাব স্থুল মর্ম সহজেই ভ্ৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব। 
তাহাও একটা মস্ত লাভ বালতে হইবে । এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া গীতার 
বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত হইল । মুলেব সহিত মিলাইবার সুবিধা হইবে, 
এই বিবেচনায় বাম পৃষ্ঠাক্স মূল ও দ'ক্ষণ পৃষ্ঠার তাহারই অনুবাদ লাল ও 
নীল কালীতে পারাবাহিকরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে যে ছয়খীনি ত্রাঞ্জত চিত্র প্রদত্ত হইল তাহা 
বালকশিল্পি শ্রীমান্ পারমল গোস্বাএর পংঃকলি হ। 

ক্ুরঞিত মলাট--উৎক বৃধাই--২২৫ পৃষ্ঠটা-_উপহারের শ্রেষ্ঠ বই। 

কয়েকটী আঁভমত। 
স্তর রবীন্তরনাথ-_.*অনুবাদে যথেষ্ট গুণপন1 1 

ভারতী-_-প্মুলের সৌন্দর্য ও তেজ উভগয্নই সংরক্ষিত 1” 
গৃহ্থ--শসর্বশ্রেষ্ঠ আঅস্ুবাদ |” স্ুরাঁজ --পগৃহ্কেব শোভা ও আনন |” 

এডুকেশন গেজেট--“উৎকৃষ্ট পুস্তক 1” প্রবাসা-_“চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট ।” 
চারি বর্ণের একখানি চিন্রসহ উতকৃষ্টঅররূপে মুদ্রিত নমুন।-স্বরূপ 

“বিশ্বরূপ-দর্শন”---মুল্য দশ পক্সসা। 

প্রাপ্তিস্থান-_-গুরুদাস লাইব্রেবী--২ *১নং কর্ণওয়াঁলিস্ ধ্রীট্, কলিকাত।। 
ভষ্টাচাধ্য এড সন্স._ ৬৫ কলেজ স্রীটু, কলিকাতা । 
বরেন্দ্বুকষ্টল--২*৪২ কর্ণগয়ালিস্ স্রীট্, কলিকা। 
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পৃথিবীর পুরাতত্ব 
অসম্ভব 'সম্ভব' হুইয়াছে। পৃথিবার স্যষ্ি 

হইতে যে সময়ের ইতিহাস ছিল ন!, তাহাই 
লিখিত হুইতেছে-_বিজ্ঞানসঙ্গত প্রণালীতে 
লিখিত হইতেছে। ৯5 কেোণন কথা 
প্্পিখত হয় নাই। জ্যোতিষ, ভূতত্ব, বেদ, 
পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল, প্রদ্বতত্ব-সংক্রাস্ত 
নৃতন আবিষ্কার উত্যাদির সাহায্যে এই ইতি- 
হাস লিখিত হইতেছে । ২ থগণ্ড প্রকাশিত 
হইয্াছে। আরও ৭ খণ্ড প্রকাশিত হইবে । 

পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে যদি বিজ্ঞানসম্মত প্রপালীতে লিখিত প্রক্কৃত 
ইতিহাস দেখিতে চান, তবে এই পৃথিবীর পুরাতত্ব পাঠ করুন। বাহার! 
ঈতিহাস-সন্বন্ধে কোননপ আলোচন! করিয়! থাকেন, এই গ্রন্থ তাহাদের 
অবশ্টা পাঠ করা! উচিত। কত অভাবনীর তত্ব জানিতে পারিবেন । 
ষুগেরু প্ররুত অর্থ. যুগের কালের প্রকৃত পরিমাণ, বেদ হইতে সংগৃহীত 
খুষ্টাবব-গণনা, আ্ীসদেশে প্রচলিত পমানডেন”্এর, তুরস্ক দেশে প্রচলিত 
প্রাচীন সংবৎ, হিন্দুর ব্রাক্ষ, দৈব, পিত্রায অব-গণনার প্রণালী, প্রস্ৃতির 
প্রকৃত গণন! জানিতে চান, পৃথিবীর কিরূপে স্থষ্টি, কিরূপে কোন সময়ে 

'স্তর গঠিত হইয়াছে, যদি জানিতে চাঁন, এবং পুবাণের সহিত বিজ্ঞান- 
সম্্রত প্রণালীতে মিলাইয়া লইতে চান তবে পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি, 
গ্রলয়তত্ব” পাঠ করুন। আধ্যগণের আদি বাস কোথায়, তার পরে 
কোথায় কোন্ সময় আআ সিরাছিলেন, কিরূপে পৃথিবীর সর্বজ্র কোন্ সময়ে 
-উপানবেশ স্থাপন করিয়াছেন, যদি জানিতে চান মেক্ুতত পাঠে কতদূর 
বিশ্বাসযোগ্য তাহা জানিতে পারিবেন। আধ্যগণের উত্তরমেরুতে আদি- 
বাসের *তিলক* অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। প্রত্যেক 
খণগ্ডই সম্পূর্ণ ১ম খণ্ড স্থঙ্টিক্থিতি প্রণয় তত্ব _ ১৪০, ২য় খণ্ড মেরুতত্ব---১।*, 
৩য় খণ্ড আর্ধযাবর্ততত্ব (বন্তরন্থ) ৩.1 কলিকাতার প্রধান প্রধান পৃস্তকা লয়ে 
“ও ঢার।। আশুতোব লা ইত্রেরীতে, এবং আমা নিকঢ পাওয়] যায়|, 

শ্রীবিনোদবিহারী রায়। পেোঃ তালন্দ, জেল। রাজন্লাহী। 



[ ২* ] 
পভ্রীগোৌরা্” “সতীঙাহ” প্রস্থতির "গ্রন্থকার 

যশন্বী এতিহাসিক লেখক 

শ্রীযুক্ত কুসুদনাথ মল্লিক প্রণীত 
ভ্্কীম্সা ক্কাত্ডিক্টী 

দ্বিতীয় সংস্করণ 

নৃুতনভাবে, নবীনসাক্ষে, পরিবদ্ধিত আকারে, বাঁষটিথানি সন্দক 

হাফ টোন চিত্রে পরিশোভিত হইয়া বাহির হইল; আর নিরাশ হক 

ফিক্সিতে হইবে না; তবে বলিয়া রাখি যে, পুম্তক বাহিক্স হইবার তিন 
সাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেধিত হুইয় যায়, তাহার 
২স্স সংস্করণে যে বিক্রয়াধিক্য হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষ গ্রস্থকার 

এবার যেরূপ সর্ববিষয়ে উৎকর্ষ সাধনে যত্র করিগ্জাছেন, তাহাতে ইহ। যে 

এবার সাহিতাপ্প্ির পাঠকমাত্রেরই সমধিক মনোরঞ্জন করিবে, সে বিষকে 

সন্দেহম্ক্জ নাই $ বিশেষ এবার আকার-বুদ্ধি, ছবির সংখ্যাধিক।, বাধার 

পাব্রিপাট্য প্রস্ৃৃতি বিশেষরূপে সাধিত হইলেও পুর্ববাপেক্ষা! নুল্য হ্রাস করা 

হইয়াছে । তাই বণি, যাহারা গতবারে পুস্তক লইতে কালবিলম্ব 
করিয়া শেষে পুস্তক পান না, শাহার! সত্বর পুস্তক গ্রহণে বছবান 

হউন । থে “নদ্ীয়া-কাঁহুনী” বাহির হইলে বাজাপ! সাছিত্া- 

জগতে একট! তুমুল 'আরন্যোলন উপস্থিত হইয়াছিল, বাহার গুণপানে বঙ্গের 

সমস্ত প্রসিন্ধ সামস্িক-পত্র মুখরিত হইয়া উঠিকাছিল, বঙ্গের সমস্ত স্ক্কৃতি 
সম্তান একবাকো বাহার ষশোগান করিতেছেন, ০স পুস্তকের আর নুতন 

করিয়া! পন্জিচ দিতে হইবে না। প্রিয়জনকে গ্রীন্তি উপহার দিতে একপ 

নন্দর চিক্মমর, ঝকৃঝকে রীখা সধ্গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই । মুল্য _ন্ন্দর 
কাগঞ্জে বাধ। ২২ টাকা ও কাপড়ে বাধা ২।* টাক! । 



হাতে সহমরণ-প্রথার ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত। বৈদিক-যুগ 
-গইতে আজ পর্য্যস্ত সংঘ্ঘটিত বছ বিচিত্র ঘটনার বিবরণ-সর্থলিত । আধ্্য- 
রমণীর স্বার্থ ও আত্মত্যাগের করুণ কাহিনী অলস্ভ ভাষায় ইহাতে বর্ণিত 

হুটস্বাছে! একাধারে ইতিহাস, পন্চাস ও স্থখপাঠ্য সাহিতভা । গ্রিক, 

জনকে প্রীতি উপহার দিতে উহ] সর্বশ্রেষ্ঠ । পাতাক্স পাতায় সুম্মর ছবি। 
সে ছনি ব+-_তা” আক! ছবি নহে, সমন্তই বিলাতের ও ভারতের বহু 
স্থান হইতে ছুর্জত প্রাচীন চিত্র ছৃষ্টে সম্কলিত । বিলাতের বিখ্যাত লেখক 
ও চিন্রক্ণ নিগার ব্যাপ্ট সলভিন ও চিত্রশিক্ষা বিদূষী পরিক্রাজিক! 
বিবি পার্কের অক্কিত বহু চিত্র ইহাতে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । সমস্ত সংবাদ- 
পএ একথাক্যে হচার ষশোগান করিয়াছেন । এমন বঝকৃৰ্ককে তকৃতকে 
বছ রঙ্গে চিত্রিত সুৃষ্ত প্রচ্ছদপট ও মনোরষ ছাপা ও ছবি বাজল! 
কোনও পুস্তকে আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। ওক কথায় ইহ! অমূল্য 
সংগ্রহ-গ্রস্থ । ইহ! কুমুদবাবুর এ্রীতিহাসিক যশঃ প্রতা উদ্জ্রলতর করিয়াভে । 
বস্থমতী বলেন-_-“এমন পুক্তক ইতিহাসের হিসাবে কমই দেখিয়াছি” । 
নাকঞ্ঞ বলেন_-এমন পুরাতন সমাচারপুর্ণ শতবর্ষ পুব্বকার বাজাল।? 
সমাজের চিঞ্সমেত পুস্তক "মর! দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হইবে না। মুল্য--১২ এক টাকা, ভাঃ মাহ ৩৯ তিন আন! । 

রাঙ্জ, কলিপাবন, পতিততারণ, শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভূব 

পুত লীল1-ক৭, বন্ধ চিন্রথচিত, মুল্য--॥* আন। 1 

আটচৈতন্য,--সহজ সরল কথা সংক্ষেপে শ্/টৈতন্ত-চক্িভাখ্যান, 

প্রাপ-ভোলান, ষন-নাতান বন রঙ্গিন ছবি, মূলা--০/* আন | 
চদ্বখুখ্, ছেলেদের ছবি, গল্প ও হাসির অঅফুরভ্ত ভাগার” 

'চক্ষচকে কাগজে ঝকৃবাক্ে ছাপা, মুল্য-”৭* আনা । 

, শ্রাপ্ডিষ্ছান ই গুরুলাস চট্টোপাখ্রায়, আগ্ু লব 
২০১ কর্ণগয়ালিন ক্রীট, কলিকাতা । 



[ ২২ ] 
পুর্বববলের প্রসিদ্ধ এভিহাবি, “বিক্রপপুরের ইতিহাস” প্রণেতা, 

, বিক্রমপুরের সম্পান্ধক--উরবুক্ত যোগ্রীজনাথ গুপ্ত প্রনীত 

বারভূিয়ার শ্রেঠবীর কেদার রায় প্রকাশিত হইজাছে ! 

কেদার সার বাঙ্গাল! সাহিত্যে অভিনব গ্রন্থ ! ইহাতে বারভূইয়ার 
ইতিবৃত, চাদরায়, ৫ক্দার রায়ের বংশপরিচয়, আর্দি-ইতিসাস, কাল- 
নিক্দপণ, ভূ'ইক্সাগণের বিদ্রোহের কারণ, ঈশা খা, মসনদ আলির ও 
সোপামণির বিচির কাহিনী, কেদার রায়ের রাজাসীমা, বঙ্গে পর্ত,সীজ- 
প্রস্তাব, সনত্বীপের যুন্ধ, কার্ডালোর বীর্বত্ব-বার্ভী, কেদার রামের সহিত 
মোগল লেনাপতি মানাঁসংহের পুনঃপুনঃ রশাভিনয়, বীর্তিকথা উত্যাদি 
বিবিধ বিষয় সন্লিবিষ্ট রহিয়াছে । দেশের ইতিহাস ধাহারা ভালবাসেন ও 
শ্রদ্ধা করেন, তাহাদের প্রত্যেকের এই গ্রস্থ এক খণ্ড ক্রয় কষ্প। উচি। 

জজ সারদা! বাবু বলেন--“কফেদার রায় পাহলাম। এখনও সমজ্ত 
পাঠ করিতে অথকাশ পাই নাইঃ কিন্তু যতদুর দেখিলাম তোমার 
কৃতিত্বের নিদর্শন পাইলাম । এরূপ জীবনী যত বেশী হয় ততই বঙ্গ- 
সাহিতোর গৌরব । বঙ্গের গৌরব-কাহিনী বাঙ্গালীমা ত্র গ্রীতিকর । 
বিশেষতঃ তোমার আচ্ষঙ্গিক সংগ্রহ খুব বেশী। দেবত'গণের নিকট 
প্রার্থন করি তুমি সুস্থ শরীরে দীর্থসীবী হইয়! বঙ্গের গৌরব বুঁন্ধ করু।” 

বঙ্গভাষার ইতিহাস-লেখক রার সাহেব শ্ীযক্ত দীনেশচন্দ্র সন বিএ 
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“সঙগাঙ্দার মহাশয় সাহিত্য-সংসাদির সুপরিচিত । অর্থনীতি তথ্যে 

ইহার অস্িজ্ঞতার পরিজ /পুর্বেই পরিক্কাভে । আলোচ্য গ্রন্থে 
পরিচয় অক্ষুপ্ত । অর্থনীতি বড় জটিল। বাঙ্গল। ভাবায় যত সহজ করিয়া 
ইহা! বুঝান বাইতে পারে, গ্রন্থকার তাহা! করিয়াছেন! বৰ্ছ বিদেশ 
অর্থনীতিকের তথা-সন্বন্ধে আলোচনা করিয়া গরস্থকার বিদেশী অর্থনীতি- 
জতার গুপ-গরিম। শ্রকাশে ক তত্ব দেখাইয়াছেন অর্থনীতি-সন্বন্ধে 
বাঙ্গালার এ গ্রন্থ নিশ্চিতই আদবণীযর়"--€বঙ্গবাসী । ) 

“অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশর অর্থনীতি-শান্তে সুপস্জিত । অর্থনীতির 
আঅধ্যাপনায় ভিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার লিখিত গ্রন্থ যে 
সুন্দর হইবে, তাহা! বলাই বাহুলা ! আমর! এই গ্রন্থখানির বিস্তৃতভাবে 
আলোচন। করির ইচ্ছা করিয়াছিলাষ ;) কিন্তু সমন ও স্থানের অভাবে 
তাহা হইস্া! উঠিল ন1। বাঙ্গালায় অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন গ্রন্থ নাই 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না।॥ এরূপ অবস্থায় অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় এত 
গ্রন্থ গ্রাণয়ন ক্রয়! বজবাসীর ক্তজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন । সকলেরই 
এই গ্রন্থ পাঠ কর। কর্তব্য "_-€(বসুমতী।) 

“আলোচ্য প্রন্থখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝ! যর যে, যোগীন্্র বাবু 
বিশেষ পৰ্িশ্রষ করিস! নানা গ্রন্থের মতামতের সামগ্রন্ত বিধান করিয়া! এই 

অর্থনীতি লঙ্কলিত করিফ়াছেন। কোন এক বিশেষ লেখকের মতেব 
সন্ষলন করেন নাই । তা? ছাড়। বেগীন্্র বাবুর লিখন-প্রণালীও 
প্রশংসনীক়। তিনি বেশ সহজবোধা ভাষায় এট কঠিন ও নীরস তত্ব 
'গারিকার করিয়া বুঝাইতে পারিক্সাছেন । বিভ্ালয়ের ছান্রগপণের নিমিত্ত 
এক্ষণে এই গ্রস্থথানি পাঠ্য পুম্তকরূপে নিদ্দিষ্ট হইলে আমর! পরম সখী 
ছইহ | গ্রকখামি লুলিখিত, জুখপাঠা এবং বিশেষজ্ঞ দ্বান্সা রচিত।” 
(সময়!) 
খু 8ারাহারারাহারাররী 
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রিদ্রের ব্রম্দন--অধ্যাপক বাধাকমল সুখোপাধ্যায় শ্রধীত-_- ৪. 
আন-সংস্থান- ডাঃ রাধাকুষুদ সুখোপাধ্যার প্রণীত---/০ 
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অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোশ্বীন্্রনাথ সমাদ্দারের 

স্থপরিচিত 

কবিরাজ জ্রীদ্বিজেন্্রনাথ রাঁর কবিরঞজনের 

আবিষ্কৃত অব্যর্থ মহৌবধ । 

১। নারায়ণ মলম-_-সকল প্রকার ফোড়া, বাখী, ক্ষত, উপ- 

দ্ংশক্ষত, নালীধা, কার্বাক্কল প্রভৃতি বিনা অন্তরে অতি সন্বর 

আরোগ্য হয়। মুল্য প্রতি শিশি ॥* আট আন।। 

হ। কুষ্ঠারি তৈল- সকল প্রকার ক্ষুদ্র ও মহাকুষ্ঠের অবার্থ 

মছোৌষধ । যেরূপ রোগ হউক ন। কেন এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতাক্ষ 

ফল পাইবেন । মূল্য প্রতি শিশি ৩২ তিন টাক1। 

৬। শ্রর্তিসার--ধাতুদৌর্বল্যের মছৌষধ। একমাআ। সেবনেই 

ইহার ফল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে। ৭ মান! ২২ ছই টাক!। 

অন্তানয শান্ীর ওউষধ, ঘ্বত, তৈল, নষ্ট, আসব ইত্যাদি উচিত মুল্যে 

পাওয়া বায়) পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 

কবিরাজ শ্রীদ্বিজেক্নাথ রায় কবিরঞ্জন, 
পোঃ তোরারপুর, বাফিপুর, ই, আহার / 
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মেডেলপ্রাপ্ড 

স্বিখ্যাত ডাক্তার শ্বীবিজয়গোপাল চক্রবর্তী 
কর্তৃক আবিষ্কৃত 

প্রভ্যক্ষ ফলপ্রদ 

স্বম্বস্ ত্র শব শ্ত্ডা 
১ বিজয়স্া-_ম্যালেরিয়। ৪ সর্বপ্রকার জরের মক্বৌোষধ।' 

ছোট বোতল ॥*, বড় বোতল ১৮০ । 

হ। বিজয়ায়ুত সালসা-- রক্ত ছুটির ভত্রু£ ওঁধধ ১০। 

৩। দ্বত্রুবিজয়- দক্তর অব্যর্থ ওবধ ।/০। 

৪। ক্ষতবিজয় মলম-যে কোনরূপ ক্ষতের আশ্চর্য 

গুঁষধ ॥%। 

৫ | দন্তশুল-বিজয়-_দত্তরোগের অত্যাবশ্যক ওবধ।*। 

»। কৃমিবিজয়-পুরিয়া-রুমি দমনের একমাত্র ওষধ ॥*। 
৭। গণোরিয়া-বিজয়--গণোরিয়া দমনের সহজসাধ্য, 

ওধধ ॥*। 

| নেত্রবিন্দ্ু- লেত্রসন্বন্ধীর সকল ব্যাঁধহর ।*। 

»। হ্শপারি--হাপির ভপশমকারী ওবধ ॥*। 
এই নবরত্ব গুহে থাকিলে ডাক্তার কবিরাজের হাত 

সহজেই এড়াইতে পার! যায় । 
(বিস্তর শ্রাশংসা,প্জ রহিধাছে, পরীক্ষ। শ্রার্থনীয় । 

প্রাপ্তিস্থান--শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ । 
খ্যার্দেজান্ধ-_-হিজ-ফাশ্পেলী--৮৭১ নিদতলা খাট হ্রীট, কলিকাতা! ॥ 
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হিন্দু পত্রিক। 
হিল্দুধপ্ম-বিষয়ক উৎক্কষ্ট মাধিক পত্তিকা . 

সম্পান্ষক 
রায় শ্রীফহ্নাথ মক্জুমদার বেদান্তবাচস্পতি ৰাহাছুর 

হিন্দ্ুপত্রিকা- সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দোক্ত 

সর্বজন প্রশংলিত পুস্তকগুলি যশোহর হিন্দ্ুপত্রিকা- 
কাধ্যালয়ে পাওয়। যায় 

৯ অঙ্গন ১1০ ২। স্থগভাব্যোপোদ্ধাতপ্রকরণম্ ॥ 
৩। শাণ্ডিপ্যন্জজ ১২ ৪1 উপবাস ৮০ 
€ | পল্লীস্বাস্থ্য ০ ও লীতাসপ্তক 4 
-৭। আমিত্বের প্রসার ১ম ৪* ৮। ও তিতীয় ৪০ 

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী-স্মতি-মীমাংসাতীর্থ প্রণীত 
১। হিন্দুজীবন ১৭. ২। শী ০ 

হিন্দুপত্রিকা-কাধ্যালয়ে প্রাপণ্তব্য 

লব্ধপ্রতিষ্ঠ এতিহাসিক 
শ্রীযুক্ত ব্রজেজ্জনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশদ্ব প্রণীত 

সর্বজন প্রশংসিত 
১1 বাজপার বেগম € সচিত্র) ০ 
২। নুরজাহান (সচিত্র ) ॥৬ 

সসধ্যাপক বগছনাথ সরকার, বিখ্যাত এঁতিহাস্িক ভিনসেণ্ট শ্মিথ 
প্রসৃতি কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 

গুরুদাস লাইব্রেরীতে পাওয়। যায় 
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গল্প ও উপন্ঠাল প্ররিন্, পাঠক-পাঠিকাগণের সৃবর্ণসযোগ 

সচিত্র মাসিক পত্রিকা 
বাধিক মূলা. যযুনা সডাক ২৮১ আনা। 

শ্রীফণীক্্ন্যথ পাল বি, এ সম্পাদিত। 
পরিচালক- শ্রীজুরেন্্নাথ ঘোষ যৈমুনা-কার্যালক্) 

৫€১নং কর্ণওয়ালিস স্্রীট, কলিকাতা । 

লব্ধ গ্রৃতিষ্ঠ উপন্তাসিক ও প্যমুনা* সম্পাদক 
শ্রীযৃত্ত ফণীন্রনাথ পাল বি.এ প্রণীত 

ছুইখানি সচিত্র, আদর্শ গার্হস্থ্য উপন্যাস । 

ইন্দুজভীও সুক্রমার 
১* দ্ধেড় টাক1। ১২ এক টাক1। 

মোট। বিলাতি য্যার্টিক কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত, উজ্জ্বল রেশমী 
নস্ত্ে স্বর্ণাত। প্রকাশক-_শ্রীন্ুরেন্রনাথ ঘোষ । 

বমুনা-কার্য্যালয়--৫১ কর্ণওয়ালিস্ প্রীট, কলিকাতা । 

শুরা 08205, 300,282 0: 80:782)]- 
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7, 1%:800 86 1075890৮ 508656. 107 205, 2.3287165 227 
883:0925 15. 815 95 ঘট 0১ 8৮09৮-8908- 1080 4880018- 
83010 1০08 609 0০016158602 07 99197008, 1]1)9 ২)০00109] 1৪ 
5050090%60 96719%15% ০0 (99100180 1)8)0911916 ৪0191 £02 6189 

90909012597)6 01 81901991 9089009, 1119 [9৬ 0? 91021118 
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৩০ 98015901060 ৫0100810901 610675095৮1 08, 4770081 0103- 

-02800500 ক৯৪, 10175 3৪ 517 090 7১800107518, 0 

বিজ্ঞান -বিজ্ঞান-বিষয়ে বঙ্গভাঁবায় একমাত্র নাঁপিক পত্র (সেচি)। 
ঘাবতীর মানিক, সাণ্তাহিক ও দৈনিক পঞ্জিকা (ইংরাজী ও বাঙলা) 
কর্তৃক বিশেষরূপে প্রসংশিত। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার অম্বতলাল 
সরকার এল-এম-এস, এফ-সি-এস । ১৯১৭ খুঃ অন্যে ইহা! ৬ষ বর্ষে 

-পদ্দার্পণ করিবে। অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ২২ টাক1। 

ওলাডঠ1 চিকিৎসা-_ডাক্তার ৬মহেজ্্রলাল সরকার প্রণীত 
ও স্ত্রীযুক্ত অম্বতলা'ল সরকার কর্তৃক ভাবান্তরিত। হোঁষিওপ্যাথি- 
মতে গওলাউঠ1-চিকিৎসাব এরপ গ্রন্থ অতি ব্রিল। মুল্য-_১২ টাক1। 

গুহ-চিকিৎসা- (হোমিওপ্যাথি মতে) ডাক্তার শ্রীজম্বতলাল 
সরকার প্রণীত। অতি সহজ ও সরল ভাষায় রোগের বিস্তৃত বিবরণ 
দিয্ঝ। এবং কোন্ অবস্থার কোন্ ওষধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদদ তাহার উল্লেখ 
করিয়! অতি স্ুপ্রণালীতে রচিত হইম্নাছে। স্বল্পজ্ঞানা রমনীগণও 
এ পুস্তকের সাছাযো সামান্ত সামান্ত রোগে ওষধ ব্যবস্থা করিতে পারি- 

বেন। ডবলক্রাউন, ষোল পেজী ২৭৮ পুষ্ঠাক্স সম্পূর্ণ । মুল্য অতি 
চছুলভ--মাত্ত ॥* আন।। 

জীবন-প্রকেলিকা__পেচিত্র) শ্রীযুক্ত ডাক্তার অন্বতলাল 
সরকার 'বিরচিত। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত দর্শন মিলাইয়া প্রাণ- 

তন্বের সরল ব্যাথ্য/ এই পুম্তডকে সন্নিবি্ট রহিয়াছে। অতি জ্ঞানগর্ 
পুভ্ভিকা। মুল্য---1৮* আন11 

গঙ্গাধর-গ্রস্থাধলী--গীতহার, তারাবাই ইত্যাদি প্রলিদ্ধ 
 শ্রস্থহর্ডা, কুরসিক ও স্থগায়ক ৬গঞঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে সাহিত্যে 
ও রঙ্গালযে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়।৷ আমরা 
প্রকাশিত কক্ষিক্কাছি। মুল্য-_-১৬ টাক।। [. 

,৫১নং. শীাখারীটোলা, কলিকাতা । . শ্রিশরগচন্দ্র রায়, 
কাত্যাধ্যক্ষ। 
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কেশের জন্যই কেশরগ্ুন 

কারণ-_ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, 
কোমল ও মস্যণ হয়। কটা চুল 
কৃষঃবর্ণ হয়। কিছুদিন ব্যবহারে 
কেশের খালিত্য ব টাকরোগ 
আরাম হয়। 

কারণ- চুল উঠিয়া! গেলে, 
মাথায় টাক পড়িলে, অকালে 
চুল পাঁকিপে, চুল বিকৃত ও 
বিবর্ণ হইলে, কেশরঞ্জন ব্যবহারে 
এ সব ছল্ল ক্ষণ দূরীভূত হয়। 

কারণ--ইহা অত্যধিক 
অধ্যয়ন, অধিক চিন্ত!, সর্ধবিধ 
শিরঃপীড়?, মস্তক-ঘুর্ণন প্রভৃতি 
উপসর্গণে অমোঘ প্রতিকারক। 
ইহার মনোমদ স্ুুগন্ধে চিত্তের 
প্রফুল্লত। ও মানসিক অবসাদ 
বিদুরিত হয়। মুল্য প্রতি শিশি 
১২, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৯, 

৩ তিন শিশি ২1 টাকা মাত্র মাগুলাদি 1৩৭ আন! । 

বহুমুত্রাস্তক-রসায়ন । 

আমাদের “বভ্মুত্রাস্তক ব্রসায়ন” ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই 
বহ্ুমুত্র, বিবিধ মেহজন্ত মুরদোষ ও তজ্জনিত হুম্ডপদাদির দাহ, মাথা- 
ঘোরা, তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব্যেরর বিনাশ হয়; দিন 
দিন শাবীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হয়; শরীরে নবজীৰন আনিয়। দেস্স ঃ 
এবং পুর্ব হইতে ব্যবহার করিলে সাজ্বাতিক স্ফষোটকাদি হয় ন1। 

দু্ট সপ্তাহের ব্যবহারোপবোগী হই প্রকার ওষধ ও এক প্রকার 
তৈলের মুলা ৫. পাঁচ টাক! । ডাকন্াশুল ও প্যাকিং ॥%* দশ আনা । 

গভর্ণষেণ্ট ৫মডিক্যাল-ভিপ্লোমপ্রাপ্ত-_শ্রীনগেন্্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ, 
১৮১ ও ১৯ নং লোরার চিৎপুর রোড, কলিকাত1। 

সি নর | 

60৪7651151৭ 
পা ওখান ারারাহারন পন্ড ভি 
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জগ্জ্জ্যোভিঃ 
বৌদ্ধধর্্ম-বিষয়ক মানিক পত্র । 

স্তানরদ্ব কবি্ধবগ প্রীমৎগুণালস্কার মহাস্থবির কর্তৃক সম্পাদিত ৷ 

বাধিক মুল্য-_-২২ টাক! মাত। 

বঙ্গীক্ধ বৌন্ধের একমাত্র মুখপত্র ॥ প্রতিমাসে ভারতের পণ্ডিতমগুলী 

বহুবিধ গবেষপাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়! থাকেন 

প্রকাশ স্থান 

১নং বোধিষট টেম্পল লেনস্ছ 

বৌদ্ধধর্্াস্কুর বিহার হইতে প্রকাশিত । 

বেস্সান্তর 

যুক্ত গেন্্রলাল চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত, মহামহোপাধায় ডাক্তার 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিস্ভাভূষণ এম এ, পি, এইচঃ ডি মহোদয়ের তুমিক1 

সম্বলিত ও শ্রঅননদাচরণ বড়ুয! কর্তৃক প্রকাশিত । শ্রীমতগুণালক্কার 

মহাস্থাবর, মহামহোপাধ্যান় শরীফ প্রমথনাথ তর্কভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

ঝোগীন্্রনাথ সমান্ধার প্রদ্রতত্ববাগ।শ, শ্রীযুক্ত শচীজ্দ্রনাঁথ মুখোপাধ্যায় বি 

এল, প্রভৃতি পণ্ডিনগুলী এবং [হতবাদী ও অন্ুৃতবা্দার-পন্রিকায় উচ্চ 

প্রশংসিত । মুল্য বার আনা মাল । 

প্রাপ্তিস্থান £-- 

১নং বোদ্ধিষট ফ্টেম্পল লেনগ্ছ . 

জগ্গজ্জ্যোতিঃ আফিস--কলিকাত1। 
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চ্ল্ভিতজেকিম্ছ্ ভ্জন্ন্ফকজ্য 
*উপাসনা”-সম্পাদদক 

অধ্যাপক শ্রীরাধাকমন সুখোপাধ্যার এম্ এ প্রণীত 
মুল্য ৪০ আনা 

এই গ্রন্থে বাজালীর দাক্িত্র্য বিশেষভাবে চিত্রিত হ্ইক্সাছে। গ্রন্থকার ধন-বিজ্ঞানে 
বিশেষজ্ঞ । তাহার লিখিত প্রবন্ধাবলী বঙ্গনাহিত্যে একটা নুতন শক্তি আনিয়াছে। 
ণ্্িত্রের ক্রন্দন” পাঠ কনিলে, বাঙ্গালীর দারিজ্য নিবারণের উপায় সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন । 
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.. ক্মন্বাণী”তে জ্রীযুক্ত, চারচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ ২ 
জাহ্ঠর যুক্তিপূর্ণ বছনগ্জবি পাঠ করিয়! বদ্ধপি আমাদের অসাড় প্র/ণে একটু চেতন! আসে, 
ঘ্পি আমর! ভাহার-স্যক্স জাকের শাবত ছিতারীয় চিরনন্ জন্গনে সহাক্থভৃতি বেখ্বইতে 
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পারি, তাহা হইলে ক্রল্দনের সুলে আধার হাসি দেখিতে পাইব । ১১১ ১, ০» বাধা" 
কমল বাবুর তাজ প্রাণ আছে, দরিজের ক্রন্দন তাহার মশ্বন্কলে পৌছিয়াছে, সে ত্রদন 
তিনি হম্ার়ের পরতে পরতে অগ্ুভব করিয়াছেন, ন্যথীর সহিত তিনি কা দিয়াছেন 
এবং তাহাদের ক্রন্দনের লাঘব করিবার জন্য তিনি বন্ধপরিকর | ০১, ০০০ ০১০ 

তিনি হ্বাধীনভাবে জেলার জেলায় ঘুরিয়! যে তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই উপর 
ভিতি স্থাপিত করিয়। গবেষণা করিয়াছেন 1 ০১, ০০০ ০০০ 

এই হুচিস্তিত সময়োপযোগী পুস্তকখানি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। এই 
নিন্নন্র বাঙ্গালী জাতির অন্সংস্থানের জন্য গ্রন্থকার যে গভীর চিত্ত করিয়া পঙ্ছাঙুলি 
নির্ধারণ করিয়! দ্বিয়/ছেন, তাহার জন্য তাহাকে শত সভ্ন্ব ধন্যবাদ দিতেছি । 

*“ভাবতী৮__ এ বিবয় লইয়। বহুদ্দিন তিনি আলোচনা করিয়াছেন-- প্রত্যক্ষ 

জনেরও তিনি দাবী রাখেন । রীতিমত হিসাব ধরিক্া তিনি এ দেশের পারিবারিক 
আয়-ব্যয়ের জের কাটিযর়াছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছুরবস্থার কারণ'নিপ্ধারণ করিয়া তাহা! 
নিরাকরণের উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন। ... .** ,** তাহার যুক্তি সুদৃঢ়, ইঙ্গিত 
সুনিপুণ ; গ্রস্থখানির আগাগোড়। কাজের কথায় পরিপূর্ণ; কোথাও বাজে উচ্ছাস মাই। 

প্রান্থিস্ান__গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্ম--১০১ কর্ণওয়ালিস্ সীট, 
টডেন্টস্ লাইব্রেরী *৭নং কলেজ স্ীট, ওরিয়েপ্টাল লাইভ্রেরী, ২1২ 
কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা! । 

শাশ্বত ভিখারী 

(গুরুদাস চট্টোপাধ্যার এগ সন্স প্রকাশিত 
আঁট-আন! সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্টম গ্রন্থ )। 

অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধাযায় এম্-এ, পি, আর্, এস প্রণীত 
সুল্য আট আনা । 

ছাপা, কাগজ ও বাধাই, সনে।রম। পাক। হাতের পাক। লেখা । বাঙ্গালার পল্লী- 

গুহের নিখুত ছধি। বহু মনন্থী ব্যক্তির মতে বাঞঙ্জালায় এ ভাবের উপন্তাস এক খানিও 
প্রকাশিত হস নাই। 

1176 72011180011072285 01 [15 01219 70018017880 
ডা 

1৮০ 10778 ৬1477 21002875১০1 24৮ ৮৪, 

ভখরতীয় ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা! ৮:০95০: 2220101- (50053 
লিখিত ভূমিকা -নম্ঘলিত । হুম্্হৎ বচিতর পুস্তক । বিলাতে ছাপ! হইতেছে । 

- ১0018817608 ১১0 81৫4 9, ডিন & 00, 
৪০2০১83% 0885/৮৮১ 82১0 8488758 1১08000+ অঁভদনা ০215 800 0008080 
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অনুবাদক 'ও লন্পাদক 

ডি শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ 
ঈশ, কেন, কঠ, € একত্রে ) মুল্য ২৪* ষুগ্ডক **১ মুল্য ১৯. 
কচ ৮ * ১7/*  মাতুক্য (কারিক! সমেত) » ২২. 
প্রশ্ন ৮৯ ১ ৮%/*  ছান্দোগ্য ৮৯০ ত ৮1৮ 

ইহাতে মুল, অন্বয়, মুলানুবাদ, শাক্কবভাষ্য ও ভাব্যান্ুবাদ আছে, 
মাওডক্যে গৌড়পাদ্দের কারিকা!, ভাষ্য ও অনুবাদ এবং ছান্দোগ্যে আনন্দ- 
শিরির টিক! অতিরিক্ত আছে। বৃহদারপ্যক ছান্দোগ্যব্ৎ টীকারদ্দি সহ 

খগ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে । প্রতি খণ্ডে মুল্য ১২ টাক1। 

১। উপদেশসহম্রী 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পানী কর্তৃক অনুদ্দিত ও সম্পার্দিত। মুল, 

অন্বর, বাঙ্গাল! প্রতিশব্দ, রামতীর্৫থ টীক।, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপধ্য সহ নুন্দর 

ডভিমাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত ৬৫৭ পৃগায় সম্পূর্ণ, মূল্য ৪২। 

২। সর্ববনেদাস্তস্দ্ধান্তলারসংগ্রহঃ 
মহামহোপাধ্যায় পাঁগুত শ্রীযুক্ত পমথনাথ তর্কভূষণ এবং পণ্ডিত 

ভরীবুক্ত অক্ষয়কুমার শান্জী কর্তৃক অনুদিত ও সম্পা্দত। 
ইহ] মূল, অন্বয়, বাঙ্গাল! প্রতিশব, বঙ্গান্তবাদ এবং তাৎপধ্য-মন্ডিত, 

ভাল ভিমাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত ৪২৪ পষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ২৯ | 

৩) বেদাস্তদর্শন 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ এর্কভূষণ কর্তৃক অনুদ্দিত হইয়া 

থণ্ডে খন্ডে উপনিষদের ভ্তায় প্রকাশিত হইতেছে । সুল্য প্রতি খও ১২। 

শীঅনিলচন্দ্র দত্ত । 
লোটাস্ লাইব্রেরা,২৮।১ বর্ণগয়ালিস্ স্ত্রী, কলিকাত!। 
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বঙ্গলাহিত্যে নৃত্তন-স্কৃষ্ি 

চরিত্রগঠন ও খদ্ধি-প্রণেতা এবং সচিত্র সটাক মেধনাদবধকাব্য সম্পাদক 
হুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্রমোহন দত্ত প্রণীত 

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী 
বাঙ্গালীর গৌরব, সর্ধজনমান্য জষ্টিস্ সার গুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় লিবিয়াছেন-_-*বঙ্গভাবা্ একখানি অর্পর্ব 
গ্রন্থ, ভারতের ইতিহাসের একটি অতুযুজ্জল অধ্যান্গ, বাঙ্জাল। সাহিত্য- 
ভাগারের একটি অমুল্য রত্ব এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই অবস্তপাঠ্য পুস্তক ।” 

বাঙ্গালী বলেন-_“জ্ঞানেন্দ্র বাবুর চিরজীবনের পল্লি শ্রমের ফল, অন্ু- 
সন্ধানের ফল,-_বাঙ্গালীর কীর্তি ) বাঙ্গালার বাহিরের বাঙ্গালীর অবদান 
তাহার “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” নবধুগের জীবন বেদ। নূতন বাঙ্গালীর 
নব পুরাণ। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর গৃহে নৃতন পঞ্জিকার মত বিরাজ করুক ।”» 

প্রবাসী বলেন_-*উপাদের ও বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ । পাঠকসাধারণ 
এই বহুবৎসরবাপী চেষ্টার ও পরিশ্রমের ফলকে সাদরে ঘরে ঘ্বরে গ্রহণ 
করিবেন বলিয়। আশা করি । (:55692 285:3888 বা বিভৃততর 
বঙ্গের কাহিনী প্রত্যেক বাঙ্গালীর থরে রাখিবার উপযুক্ত ।” 
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£75৮ট 100190 095101108018- 95 0086 990988 56 081 % 0071] 
10190810 55০৪2 0:০০ 00770910688 9. 10090 ০৮9 6188 
48%9013090205 708,255 01 089 2:910088051015 00709000610) ক কি 

15 ভ21009065 88---+71105 5০107076 170281৪ (9871- 
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& 09০ 9 ০১118908020, 00৩ ৮৮০] 789 80৩ £866. 01 35937906109, 
৪00 039 68115 0038 ৪0০7৮ আঃ6) 009:850৮ 99৪৪৮ ডি নর এ 
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থু 4969, 01 085,815 ০17 1915 ১৭6 085 

00111090108 85 1098508608 210 1169£96 00 59 ছ&,1081016 20 1৪ 
001910068 7101) 7560 952091009 ০08 10:01 01,019281)1) 200. 
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শু “১3 0239632”” 85,55---4 19505019 ৮০10709 )৮$ 
80989705811 19065559101) ০0৫ 20091590505 10002008000, 

বলেন--"ইহাতে গ্রস্থকারের অসাধারণ অধ্যবসায় ও 

অন্চসন্ধান-শক্তির প্রমাণ-নিদর্শন ) * * * পড়িতে পড়িতে নানা রস- 

ভাবের আবির্ভাব হয় । * * এরূপ চিত্তাকর্ষক যে, তাহাব পঠনায় 
উপন্যাস পাঠ তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ।” 

মন্দার-মালা- “বাঙ্গাল! ভাষায় এরপ গ্রন্থ ইতিপৃর্য্বে বিরচিত 
কয় নাই। এবিধ পুস্তকের মূল্য দশ টাক হইলেও অধিক হইত না ।” 

মুল্য ৩২ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। আকার বৃহৎ-_-ডিমাই ৮ পেজি 
৬৯৫ পৃষ্ঠা, আইভারি ফিনিস কাগজে, উৎক্ৃষ্ঠ আর্টপেপারে ৫৮ খানি 
ছু্াপ্য হাপ্টোন ছবি, উৎকৃষ্ট বাধাই । 

প্রাপ্তিস্থান ২- প্রকাশকের নিকট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগু সন্সগ 
২০১ কর্ণওয়ালিস গ্রীট ) ভারত শিল্পভাগার ১০৭ কর্ণওয়ালিস ই্রাট, শ্াম- 
বাজার, কলিকাঁত। এবং পূর্ববঙ্গের একমাত্র এজেণ্ট শক্তিলাইত্রেরী, ঢাকা । 

শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫*, বাগবাজার বাট, কলিকাতা । 
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বহল্পার মেডেল প্রভাতি 
সবর্দা তিষারি থাকে। 

ঢু ঘোষ এও সস 
৭৮১ হ্যারিসন রোড, ব্রাঞ্চ |. 

১৬১ রাধাবাজাঁর স্ট্রীট; 
কলিকাতা । 

৫৯6২০৫৯9০55 



[ ৪* ] 

শোব এগ সন্স 
৬৮নৎ হ্ারিমন রোড, কলিকাতা 

আমাদের নিকট স্ুপ্রসিদ্ধ ইংলিস মেডমিড সাইকেল 

এবং অন্যান্য অনেক রকম সাইকেল ও সাইকেলের সর- 

গ্রাম পাওয়া যায়। সাইকেল ও গ্রামোফণ মেরামত 

সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধ হস্ত একথা বলাই বাহুল্য | 
শরীর গঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সকল আঁধুনিক 

ব্যায়াম যন্ত্রাীদি আছে সে সমুদয় এবং ফুটবল, [ক্রকেট, 

ব্যাডমিণ্টান ইত্যাদি যাবতীয় খেলার জিনিষ পত্রও 

আমাদের নিকট সকল সময়ই পাওয়৷ যাঁয়। 

আমাদের “সাধন! ফ্রুট” হারমোনিয়াম সকল প্রকার 

হারমোনিয়ামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । মুল্যও যথাসম্ভব কম। 

ক্যাটেলগের জন্য পত্র লিখিলেই পাঠান হয়॥ কিন্ত 

বার যে জিনিষের আবশ্টাক ০সই জিনিষের নাঁম ধরিয়। 

ক্যাটেলগ লিখিবেন । 



[ ৪১] 
শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

নূতন গল্প গ্রচ্ছ 

পীজক্ষজীহ্ি 
প্রকাশিত হইল। ইহাতে “থোকার. কাণ্ড,” শকুমুখের বন্ধু", “সম্পাদকের 

আত্মকাহিনী”, প্রভৃতি অনেকগুলি বড় বড় গল্প আছে। 
* ব্বর্ণান্কিত রেশমী বাধাই, সূল্য ১।* টাক । 

নবীন সন্যাসী 
ঘিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । হ্ুদীর্ঘ গার্হস্থ্য উপন্তান, সাড়ে 

চারিশত পৃষ্ঠা, ন্বর্ণাক্কিত রেশমী বাধাই মুল্য ২* | 

দেশী ও বিলাতী 
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । ইহাতে দশটি দেশী ও 

চারিটি বিলাতী গল্প আছে। ব্বর্ণাক্থিত রেশমী বাধাই, মূল্য ১%* | 

গ্রভাতবাবুর অন্যান্য উপন্যাস ও গঞ্সগ্রস্থ 
নবকথা--তৃতী্গ সংস্করণ। সুমধুর গল্পগ্রন্থ, স্বর্ণক্কিত রেশমী 

বাধাই মুল্য ১৪০ । 

যোড়শী-_তৃতীয় সংস্করণ। নানারসপুর্ণ ১৬ট গল্প। স্বর্ণাস্কিত 
রেশমী বাধাই মুল্য ১/* | 

রমাজুন্দরী-_ঘিতীয সংস্করণ। চারিথানি হুল্গর হাফটোন চিত্র 
সংযুক্ত গাহ্স্থ্য উপন্তাস, রেশমী বাধাই, মূল্য ১1০। 

 গল্াঞ্জলি- _ছিভীর় সংস্করণ। ইহাতে ছয়টি বড় বড় গল্প আছে। 

ছুইশত পৃষ্ঠা । স্বর্থাক্কিত রেশমী বাঁধাই, মূল্য ১।০। 

রত্ব্দীপ-_অভিনব গাহস্থ্য উপগ্তাস। পাচখানি হাফ.টোন চিত্র 
সংযুক্ত । স্বর্ণাক্কিত রেশমী, বাধাই, মুল্য ১৮০ । 

প্রকাশক---গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগু সন্দ, 
 ২০১/নং কর্ণওয়ালিস্ হীট, কলিকাতি। 



প্রাচাবিস্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেক্্রনাথ বনু সিদ্ধাত্তবারিধির গ্রস্থাবলী 

বিশ্বকোয়- _নানাচিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত নুবৃহৎ অভিধান । 

বিশ্বকোষ বাঙ্গালার বুটানিকা, বিশ্বকোষ বাঙ্গালী জাতির গৌরব । ২৭ 
বর্ষ পরিশ্রমের ও সাত লক্ষ টাক] ব্যয়ের ফল--বাঙ্গালার অগাধ পাগ্ডিত্য 
ও ুক্ষম গবেষণা পাঠ করিক! খন হউ়ুন। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১২২ টাকা, 
সমগ্র ২২ খণ্ডের মুল্য ২৬৪২ টাঁক1।' - 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস---কে) ব্রাঙ্মপকাণ্ড ১ম ভাগ, ১মাংশ 

সাতশতী ও রাট়ীয় সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস। (খ) ব্রাঙ্মণকাগণ্ড ২য় ভাগ, 
৩য় হইতে ৫মাংশ পাশ্চাত্য বৈদ্দিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, শাকঘীপা ও 
জিঝোতিয়। সমাজের ইতিহ!স । গে) কাক্সস্ককাও্ ১মাংশ বা রাজন্তকাণ্ড 

অশোকের সময় হুইত্তে থুষ্তীয় ১৩শ শতাব্দ পধ্যস্ত দেড় হাজার বর্ষের 
কায়স্থ-সমাদ্দের ধারাবাহিক ইতিহাস। ঘে) বৈশ্তাকাণ্ড ১মাংশ ভারতীয় 
বৈশ্ত বা বণিক সমাজের ৫ হাজার ব্ষের ইতিহা!স। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 
গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের সুল্য--কাঁগজের মলাট ২২ টাকা এবং কাপড়ে 
সোণালী বাধান--২।* টাক1। কাক্সস্থের বণনি্ণয় _-মুল্য--১২ টাক1। 

স্িন্হী লিঙ্জজ্ীম---দ্দবলী লাজাজী কুলভ্াতুকীদীতিতা ভইনিজ্সাজী লবন 
নিজ হজ ক্চছুল জীঅ-বন্য ক । লিস্বজ্বীমক্ী হী কহ্যা (সলি ব্য হং স্ৃভাি) 
সলিলাক দজাম্ল জন ক । সলনি *্হ্াজ্জা ভুক্ত হজ: ক্সালা ক । জস্কল অভি 
জভক্জী ভিজ্ততুলাহী খ্বীহ ভুল প্চছাৰ ব্ত্রহ সৃতি ঘন্দ হজ বাজী (২৪ ন্বহ্যা) 

হাল ভিদ ২০১ হ্যা তী। 
লাহলীআ ক্িনিলছ্ছন্ব-_-ভিদিলন্ন বব্জন্নীত দাস্বান্যলল আননীম . ক্রিঘিক 

ভল্ণন্ি, জনি খ্দীৰ্ আব্ালান্ডিন্য স্কুলিক্কানজা ঘুহা দুৰ্া নিন্হ্য্ম বিআা বাঘা ক 
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মহাবংশ ব! মিশরগ্রন্থ-_গ্রুবালন্দমিশ্রকত রাছীর ত্রাদ্গপ্সমাজের অর্ক” 
০ প্রধান.কুলশাজ্ঞ । মুল্য ৯২ এক টাক! মাত্র। 

প্রাণ্তিস্থান-_ বিশ্বকো য-কা গ্যালয়, ৯, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলি । 



[ ৪৩ ] 

শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ দে বি, এল প্রণীত 
ভেরী ॥০ শৈবাল ॥০ 

দই খানি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ । 

কাব্যমোদীর পড়িয়। গ্রীত হইবেন। 














